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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyakit  Layu Fusarium sp. pada Cabai Keriting 

Fusarium sp. adalah jamur patogen yang dapat menginfeksi tanaman 

dengan  kisaran inang sangat luas. Jamur ini menyerang jaringan bagian vaskuler 

dan mengakibatkan kelayuan pada tanaman inangnya dengan cara menghambat 

aliran air pada jaringan xylem.  Salah satu tanaman hortikultura yang diserang oleh 

Fusarium sp. adalah tanaman cabai (Capsicum annuum L.) yang mempunyai arti 

ekonomi sangat penting dan menjadi salah satu pembatas terjadinya penurunan 

produksi cabai merah (De Cal et.  al., 2000). 

Berbagai upaya pengendalian patogen penyebab layu ini telah dilakukan, 

seperti penggunaan bibit sehat hingga penggunaan fungisida tetapi kurang 

memberikan hasil yang memuaskan. Dalam meningkatkan produksi cabai sering 

mengalami serangan penyakit tular tanah salah satunya jamur Fusarium 

oxysporum f.sp. capsici yaitu salah satu patogen tular tanah penyebab penyakit 

layu Fusarium pada tanaman cabai besar  (Agrios, 2005). Jamur Fusarium sp. 

juga merupakan jamur tular tanah (soil borne) yang mempunyai banyak spesies 

dan kisaran inang seperti cabai,  tomat, kacang tanah, kacang panjang, kedelai dan 

lain-lainnya (Semangun, 1998). 

Penyebaran jamur Fusarium sp. dipengaruhi oleh keadaan pH yaitu dari 

kisaran keasaman tanah yang memungkinkan jamur Fusarium sp. tumbuh dan 

melakukan kegiatannya. Sementara itu, suhu di dalam tanah erat kaitannya dengan 

suhu udara di atas permukaan tanah. Suhu udara yang rendah akan menyebabkan 
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suhu tanah yang rendah, begitu juga sebaliknya. Suhu selain berpengaruh terhadap 

petumbuhan tanaman, juga terhadap perkembangan penyakitnya. Jamur  

Fusarium  sp. mampu hidup  pada suhu tanah antara 10-24ᵒC, meskipun hal ini 

tergantung pula pada isolat jamurnya (Soesanto, 2002). Patogen penyebab layu 

Fusarium ini cepat berkembang pada tanah yang terlalu basah atau becek, 

kelembaban udara yang tinggi, dan  pH tanah yang rendah  (Tjahjadi, 1989). 

Cendawan  ini sangat cocok pada tanah-tanah asam yang mempunyai kisaran pH 

4,5-6,0 (Sastrahidayat, 1989). Menurut Semangun (1996), serangan cendawan ini 

lebih ditentukan oleh suhu-suhu yang kurang menguntungkan tanaman inang.  

Penyebaran cendawan Fusarium sp. sangat cepat dan dapat menyebar  ke  

tanaman lain dengan cara menginfeksi akar tanaman menggunakan tabung 

kecambah atau miselium. Akar tanaman dapat terinfeksi langsung melalui 

jaringan akar, atau melalui akar lateral dan  melalui luka-luka,  yang  kemudian  

menetap dan berkembang di berkas pembuluh. Setelah memasuki akar tanaman, 

miselium akan berkembang hingga mencapai jaringan korteks akar. Pada saat 

miselium cendawan mencapai xylem, maka miselium ini akan berkembang hingga 

menginfeksi pembuluh xylem. Miselium yang telah menginfeksi pembuluh xylem, 

akan terbawa ke bagian lain tanaman sehingga mengganggu peredaran nutrisi dan 

air pada tanaman  yang menyebabkan tanaman menjadi layu (Semangun, 2005).    

Setelah jaringan pembuluh (xylem atau floem) mati dan keadaan udara 

lembab, cendawan membentuk spora yang berwarna putih keunguan pada akar 

yang terinfeksi. Penyebaran dapat terjadi melalui angin, air pengairan dan alat 

pertanian. Layu total dapat terjadi antara 2–3 minggu setelah terinfeksi. Tanaman 



21 

 

 

 

biasanya layu mulai dari daun bagian bawah dan anak tulang daun menguning. 

Bila infeksi berkembang,  tanaman menjadi layu dalam 2–3 hari setelah infeksi. 

Jika tanaman sakit dipotong dekat pangkal batang akan terlihat gejala cincin 

coklat dari berkas pembuluh. Warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. 

Tempat luka infeksi tertutup hifa yang berwarna putih seperti kapas (Huda, 2010).   

Gejala awal dari penyakit layu Fusarium sp. adalah pucat tulang-tulang 

daun terutama daun-daun atas kemudian diikuti dengan menggulungnya daun 

yang lebih tua (epinasti) karena merunduknya tangkai daun dan akhirnya tanaman 

menjadi layu keseluruhan. Pada tanaman yang masih sangat muda penyakit dapat 

menyebabkan tanaman mati secara mendadak, karena pada pangkal batang terjadi 

kerusakan. Sedangkan tanaman dewasa yang terinfeksi sering dapat bertahan terus 

dan membentuk buah tetapi hasilnya sangat sedikit dan kecil-kecil (Semangun, 

2000).  

B. Jamur Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. adalah jenis cendawan yang tersebar luas di tanah, dan 

mempunya sifat mikoparasitik. Mikoparasitik adalah kemampuan untuk menjadi 

parasit cendawan lain. Sifat inilah yang dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap 

jenis-jenis cendawan fitopatogen. Beberapa cendawan fitopatogen penting yang 

dapat dikendalikan oleh Trichoderma sp. antara lain Rhizoctonia solani, Fusarium 

sp, Lentinus lepidus, Phytium spp, Botrytis cinerea, Gloeosporium 

gloeosporoides, Rigidoporus lignosus dan Sclerotium roflsii yang menyerang 

tanaman jagung, kedelai, kentang, tomat, dan kacang buncis, kubis, cucumber, 
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kapas, kacang tanah, pohon buah-buahan, semak dan tanaman hias (Tindaon, 

2008). 

Menurut BPTP (2012) Trichoderma spp. diklasifikasikan dalam Kingdom 

Plantae, Devisio Amastigomycota, Class Deutromycetes, Ordo Moniliales, Famili 

Moniliaceae, Genus Trichoderma, Spesies Trichoderma spp. Cendawan marga 

Trichoderma terdapat lima jenis yang mempuyai kemampuan untuk 

mengendalikan beberapa patogen yaitu Trichorderma harzianum, Trichorderma 

koningii, Trichorderma viride, Trichoderma hamatum dan Trichoderma 

polysporum. Trichoderma spp. juga berbentuk oval, dan memiliki sterigma atau 

phialid tunggal dan berkelompok (Nurhaedah, 2002). 

Trichoderma sp. merupakan mikroorganisme tanah bersifat  saprofit yang 

secara alami menyerang cendawan patogen dan bersifat menguntungkan bagi 

tanaman. Cendawan Trichoderma sp. merupakan salah satu jenis cendawan yang 

banyak dijumpai hampir pada semua jenis tanah dan  pada berbagai habitat yang  

merupakan salah satu jenis cendawan yang dapat dimanfaatkan sebagai  agensi  

hayati pengendali patogen tanah. Cendawan ini dapat berkembangbiak dengan 

cepat pada daerah perakaran tanaman (Wahyuno  et.  al.,  2009). 

Mekanisme pengendalian jamur patogen oleh Trichoderma sp. secara 

alamiah dapat melakukan beberapa fenomena dasar yang bekerja simultan dan 

sekaligus. Mikoparasit, memarasit miselium cendawan lain dengan menembus 

dinding sel dan masuk kedalam sel untuk mengambil zat makanan dari dalam sel 

sehingga cendawan akan mati. Antibiosis, ternyata agensia aktif fungisida selain 
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menghasilkan enzim dinding sel jamur juga menghasilkan senyawa antibiotik 

seperti alametichin, paracelsin, trichotoxin yang dapat menghancurkan sel 

cendawan melalui pengrusakan terhadap permeabilitas membran sel, dan enzim 

chitinase, laminarinase yang dapat menyebabkan lisis dinding sel. Mempunyai 

kemampuan berkompetisi memperebutkan tempat hidup dan sumber makan serta 

mempunyai kemampuan melakukan interfensi hifa (Harjono dan Widyastuti, 

2001).  

Pemberian Trichoderma sp. mampu meningkatkan jumlah akar dan daun 

menjadi lebar. Pada umumnya jamur Trichoderma sp. hidup ditanah yang lembab, 

asam dan peka terhadap cahaya secara langsung. Pertumbuhan Trichoderma sp. 

yang optimum membutuhkan media dengan pH 4-5. Kemampuan jamur ini dalam 

menekan jamur patogen lebih berhasil pada tanah masam dari pada tanah alkalis. 

Kelembaban yang dibutuhkan berkisar antara 80-90%. Manfaat Jamur 

Trichoderma sp. yaitu sebagai organisme pengurai dan membantu proses 

dekomposer dalam pembuatan pupuk bokashi dan kompos, sebagai agensia 

hayati, sebagai aktifator bagi mikroorganisme lain di dalam tanah, stimulator 

pertumbuhan tanaman (Nuryanti, 2015). 

Beberapa spesies  Trichoderma  sp.  telah dilaporkan sebagai  agensia  

hayati seperti  T.  harzianum,  T.viridae, dan T. koningii yang tersebar luas pada 

berbagai tanaman budidaya. Beberapa hasil penelitian dilaporkan  bahwa 

Trichoderma sp. dapat mengendalikan patogen pada tanaman diantaranya 

Rhizoctonia oryzae yang menyebabkan rebah kecambah pada tanaman padi 

(Semangun, 2000), Phytopthora capsici  penyebab busuk pangkal batang pada 
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tanaman lada (Nisa, 2010), dan  dapat menekan kehilangan hasil pada tanaman 

tomat akibat  Fusarium  oxysporum (Taufik, 2008). 

Mengingat peran Trichoderma sp. yang sangat besar dalam menjaga 

kesuburan tanah dan menekan populasi jamur patogen, sehingga Trichoderma sp. 

memiliki potensi sebagai kompos aktif juga sebagai agen pengendali organisme 

patogen. Menurut Suwahyono (2004) bahwa Trichoderma sp. mengeluarkan zat 

aktif semacam hormon auksin yang merangsang pembentukan akar lateral. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman memerlukan unsur hara dan air, 

penyerapan air dan hara yang baik diperngaruhi oleh pertumbuhan akar, dengan 

pemberian kompos aktif maka pertumbuhan akar menjadi lebih baik sehingga 

proses penyerapan hara dan air berjalan baik yang berakibat juga terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan lebih baik.   

C. Kompos Berbagai Bahan Organik 

Kompos merupakan bahan organik yang terdiri dari sisa-sisa tanaman, 

hewan, ataupun sampah-sampah kota yang telah mengalami pelapukan sebelum 

bahan tersebut ditambahkan ke dalam tanah. Gaur (1981) menyatakan bahwa 

pengomposan merupakan  metode yang aman bagi daur ulang bahan organik 

menjadi pupuk. Unsur-unsur yang terkandung dalam bahan organik yang 

ditambahkan ke dalam tanah akan diubah dalam bentuk yang dapat digunakan 

tanaman (menjadi  tersedia) hanya melalui pelapukan (Millar et al., 1958). 

Dekomposisi bahan organik merupakan proses biokimia, sehingga setiap 

faktor yang mempengaruhi mikroorganisme tanah juga mempengaruhi laju 
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dekomposisi bahan organik. Gaur (1981) menyebutkan seluruh faktor yang 

mempengaruhi pengomposan antara lain : nisbah C/N, ukuran bahan, campuran 

atau proporsi bahan, kelembaban dan aerasi, suhu, reaksi, mikroorganisme yang 

terlibat, penggunaan inokulan, pemberian kalsium fosfat dan penghancuran 

organisme patogen. 

a. Nisbah C/N  

Nisbah C/N bahan organik merupakan faktor terpenting dalam 

pengomposan, nisbah C/N optimum untuk bahan pengomposan berkisar antara 

30-40, semakin rendah nisbah C/N bahan maka waktu pengomposan semakin 

singkat (Gaur, 1981). Sedangkan Miller (1959) menyebutkan bahwa nilai C/N 

ratio 9-12 dapat dianggap sebagai acuan dalam pembuatan kompos yang baik, 

karena pada C/N ratio tersebut proses dekomposisi sudah selesai dan aktivitas 

mikroorganisme menurun sehingga unsur-unsur menjadi lebih tersedia. 

b. Ukuran Bahan 

Pada umumnya makin muda tanaman makin cepat laju dekomposisinya, 

hal ini disebabkan karena tingginya kadar air, kadar N yang tinggi, nisbah C/N 

yang sempit, rendahnya lignin dan bahan lain yang tahan  pelapukan (Millar et al., 

1958). Makin kecil ukuran partikel bahan sampai ukuran lebih kurang 5 cm, 

perombakan dapat berjalan makin cepat karena terjadi penambahan luas 

permukaan untuk diserang mikroorganisme (Gaur, 1981; Rodale et al., 1975). 

c. Kelembaban 

Pengomposan aerobik dapat berlangsung pada kisaran  kelembaban 30-

100 persen, nilai kelembaban optimum pengomposan aerobik berkisar antara 50-
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60 persen, dekomposisi akan berlangsung lambat pada kelembaban di bawah 40% 

bobot (Gaur, 1981). 

d. Temperatur 

Suhu yang tinggi merupakan keadaan yang baik bagi perombakan  untuk 

membunuh organisme patogen dan biji-biji gulma, secara umum suhu akan tinggi 

pada 2-7 hari pertama dengan kisaran 55-70 ºC seterusnya menurun secara 

perlahan mendekati suhu kamar (Gaur, 1981). Di bawah kondisi suhu yang 

optimum dan kelembaban yang cukup, sisa-sisa tanaman menjadi sasaran 

serangan bermacam-macam kelompok mikroorganisme (Kononova, 1966). 

e. Kematangan kompos   

Kompos yang sudah matang secara fisik digambarkan sebagai struktur 

remah, agak lepas dan tidak gumpal, berwarna coklat kegelapan, baunya mirip 

humus atau tanah dan reaksi agak masam sampai netral, tidak larut dalam air, 

bukan dalam bentuk biokimia yang stabil tetapi berubah komposisinya melalui 

aktivitas mikroorganisme, kapasitas tukar kation yang tinggi dan daya absorpsi air 

tinggi, jika dicampurkan ke tanah akan menghasilkan akibat yang menguntungkan 

bagi tanah dan pertumbuhan tanaman (Gaur, 1981). Kematangan kompos dapat 

ditentukan berdasarkan nisbah C/N kompos, sedangkan kandungan hara kompos 

berhubungan dengan kualitas bahan asli yang dikomposkan. Untuk mendapatkan 

nilai C/N ratio tertentu, sangat  tergantung pada bahan yang digunakan serta cara 

pengomposannya. Teknik pengomposan dan jumlah bahan yang berbeda akan 

membutuhkan waktu yang berbeda dan mendapatkan nilai C/N ratio yang berbeda 

pula.  Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh 
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Azieza (1981) melakukan pengomposan di inkubator yang dipertahankan dengan 

suhu 35ºC membutuhkan waktu 6 minggu untuk menghasilkan nisbah C/N sekitar 

12; dan (3) Indriyati, (2006) melakukan pengomposan dengan volume tumpukan 

bahan sebesar 2 m
3
 (2 x 1 x 1) m  membutuhkan waktu selama 8 bulan untuk 

mencapai nisbah C/N sekitar 14. Waktu pengomposan yang lama tersebut 

disebabkan oleh pembalikan kompos yang terlalu sering, hal ini jelas 

mengakibatkan suhu optimum pengomposan tidak akan tercapai sehingga waktu 

pengomposan dan penurunan C/N ratio menjadi sangat lambat. 

1. Jerami 

Limbah pertanian berupa jerami padi merupakan potensi bahan baku lokal 

yang dapat diolah menjadi pupuk organik dan kompos. Pada saat panen limbah ini 

sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi jerami yang 

sangat besar ini sebagian besar masih disia-siakan oleh petani. Sebagian besar 

jerami hanya dibakar menjadi abu dari pada memanfaatkannya kembali sebagai 

pupuk organik melalui cara pengomposan (Bachrian dan Nurbani, 2011). 

Kandungan kompos jerami padi adalah Nitrogen (N) 0,6%, Fosfor (P2O3) 

0,64%, Kalium (K2O) 7,7%, Kalsium (Ca) 4,2%, serta Magnesium (Mg) 0,5%, Cu 

20 ppm, Mn 684 ppm, dan Zn 144 ppm. Kompos jerami padi memiliki kandungan 

hara 1 ton kompos setara dengan 41,3 kg Urea, 5,8 kg SP36, dan 89,17 kg KCl 

per ton kompos atau total 136,27 kg NPK per ton. Jumlah hara ini dapat 

memenuhi lebih dari setengan kebutuhan pupuk kimia petani (Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian, 2013).  
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Pemanfaatan jerami dalam kaitannya untuk menyediakan hara dan bahan 

organik tanah adalah merombaknya menjadi kompos. Rendemen kompos yang 

dibuat dari jerami kurang lebih 60% dari bobot awal jerami, sehingga kompos 

jerami yang bisa dihasilkan dalam satu ha lahan sawah adalah sebesar 4,11 ton/ha. 

Apabila  semua jerami dibuat kompos akan dihasilkan kompos sebanyak 599.242 

ton. Hasil pengujian kompos jerami di laboratorium BPTP Kaltim adalah sebagai 

berikut: pH: 6,86 , Kadar Air : 35,83 %, C : 35,83 %, N : 1,57 %, P : 0,02 %, Fe : 

4,04 ppm, Zn : 0,09 ppm, KTK : 6,62 cmol /kg. Dari data analisa di atas, kompos 

jerami memiliki kandungan hara setara dengan 41,2 kg Urea dan 4,5 kg SP36 per 

ton kompos . Jumlah hara ini kurang lebih dapat memenuhi lebih dari setengah 

kebutuhan pupuk kimia petani. Secara alami proses pengomposan jerami akan 

berlangsung dengan sendirinya apabila kondisinya ideal seperti kadar air yang 

cukup (kurang lebih 60%) dan aerasi yang lancar. Proses alam pengomposan 

jerami kurang lebih dua hingga tiga bulan. Untuk mempercepat proses 

pengomposan jerami dapat ditambahkan aktivator pengomposan Penambahan 

aktivator pengomposan dapat mengurangi lama pengomposan hingga tiga sampai 

empat minggu (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2013).   

Manfaat kompos jerami tidak hanya dilihat dari sisi kandungan hara saja. 

Kompos juga memiliki kandungan C organik yang tinggi. Penambahan kompos 

jerami akan menambah kandungan bahan organik tanah. Pemakaian kompos 

jerami yang konsisten dalam jangka panjang akan dapat menaikkan kandungan 

bahan organik tanah dan mengembalikan kesuburan tanah (Bachrian dan Nurbani, 

2011).  
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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. 

Hal tersebut menyatakan bahwa kompos jerami padi dapat digunakan sebagai 

media tumbuh jamur Trichoderma sp. dimana kompos jerami padi aktif 

Trichoderma sp. dapat mendukung pertumbuhan tanaman.  

2. Seresah daun 

Sampah menurut istilah lingkungan untuk managemen adalah suatu bahan 

yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses 

alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan menurut kamus istilah 

lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga 

untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak 

atau bercacat dalam manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau 

buangan (Sirodjuddin, 2005).  

Daun-daun yang jatuh setiap hari di kampus sebenarnya merupakan 

sumber hara bagi tanah bila telah didekomposisi atau sudah berubah menjadi 

bahan organik sederhana seperti kompos (Sharma et al., 1997). Limbah daun 

secara umum tersusun atas senyawa lignoselulolitik, lignin, hemiselulose (Aerrts, 

1977). Komposisi yang demikian itu tidak mudah dihancurkan dengan cara-cara 

biasa tanpa perlakuan khusus seperti perlakuan fisik, kemik maupun biologik 

(Heal, et al., 1997).   

Menurut hasil penelitian Salim (1993) komposisi yang terkandung pada 

kompos seresah daun kering yaitu kadar abu 17,42%, N 1,03%, Ca 1,89%, C/N 
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rasio 13,0% P 1,10%, K 0,25% dan pH 7.  Hasil penelitian Srihati (2010) dalam 

pemanfaatan sampah taman (rumput-rumputan) untuk pembuatan kompos 

menyatakan bahwa perlakuan rumput+dedak+kotoran sapi menghasilkan pH 7,5, 

kadar air 30%, C 20,25%, N 1,25% dan C/N rasio 16 dimana hasil tersebut 

menunjukkan bawa kompos yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI.  

3. Kotoran sapi  

Kotoran hewan yang berpotensi sebagai aktivator kompos adalah kotoran 

ternak ruminansia, diantaranya kotoran sapi. Di dalam rumen sapi terdapat 

pupolasi mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Beberapa jenis bakteri yang 

terdapat dalam isi rumen adalah (a) bakteri lipotoik, (b) bakteri pembentuk asam, 

(c) bakteri amilolitik, (d) bakteri selulolitik, (e) bakteri proleolitik. Konsentrasi 

bakteri sekitar 10
9
 setiap ml isi rumen, sedangkan protozoa bervariasi sekitar 10

5
-

10
6 

setiap ml isi rumen (Tillman dkk., 1991). Seekor sapi mampu menghasilkan  

kotoran padat sebesar 23,4 kg/hari. (Setiawan, 2002). Kotoran sapi yang baru 

dihasilkan tidak dapat langsung dapat dijadikan pupuk, tetapi harus mengalami 

proses pengomposan terlebih dahulu (Prihandhini dkk., 2007). 

Beberapa alasan menurut Hartatik (2010) mengapa kotoran sapi tidak 

dapat langsung digunakan sebagai pupuk adalah sebagai berikut: 

a. Bila tanah mengandung cukup udara dan air, penguraian bahan organik 

berlangsung secara cepat sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. 

b. Pengurain bahan segar sedikit sekali memasok humus dan unsur hara ke 

dalam tanah. 
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c. Struktur bahan organik segar sangat kasar dan daya ikatnya terhadap air 

sangat kecil, sehingga bila langsung dibenamkan akan mengakibatkan tanah 

menjadi sangat remah. 

d. Kotoran sapi tidak selalu tersedia pada saat diperlukan, sehingga pembuatan 

kompos adalah  cara penyimpanan bahan organik sebelum digunakan sebagai 

pupuk. 

Kandungan Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K) dalam kompos kotoran 

sapi berturut-turut yaitu 2,32 %, 1,08%, 0,69%, dan C/N ratio 16,8% (Hartatik, 

2010). Pada hasil penelitian Aalienda (2004), kecepatan proses pengomposan 

dengan aktivator kotoran sapi yaitu mencapai waktu 32,5 hari setelah perlakuan 

(HSP). Berdasarkan hasil penelitian Sutarini dkk., (2015) menyatakan bahwa 

Aplikasi kompos dan pupuk kandang (pupuk kandang sapi dan ayam) aktif 

Trichoderma sp. mampu menghambat pertumbuhan jamur  F. oxysporum f.sp.  

capsici dengan persentase sebesar 86,05%. 

4. Kotoran ayam  

Pemanfaatan pukan ayam termasuk luas. Umumnya dipergunakan oleh petani 

sayuran dengan cara mengadakan dari luar wilayah tersebut, misalnya petani 

kentang di Dieng mendatangkan pukan ayam yang disebut dengan chiken manure 

(CM) atau kristal dari Malang, Jawa Timur. Pupuk kandang ayam broiler 

mempunyai kadar hara P yang relatif lebih tinggi dari pukan lainnya. Kadar hara 

ini sangat dipengaruhi oleh jenis konsentrat yang diberikan. Kadar unsur hara 

dalam kompos kotoran ayam yaitu N 1,70%, P 2,12%, K 1,45%, dan C/N rasio 

10,8 (Hartatik, 2010). Selain itu pula dalam kotoran ayam tersebut tercampur sisa-
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sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas kandang yang dapat 

menyumbangkan tambahan hara ke dalam pukan terhadap sayuran.  

Beberapa hasil penelitian aplikasi pukan ayam selalu memberikan respon 

tanaman yang terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi karena pukan ayam 

relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup pula 

jika dibandingkan dengan jumlah unit yang sama dengan pukan lainnya 

(Widowati dkk., 2005). 

D. Hipotesis 

Diduga  bahwa  perlakuan yang terbaik adalah pada perlakuan kompos aktif 

Trichoderma sp. dengan kompos jerami + kotoran sapi dalam mengendalikan layu 

Fusarium. 


