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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tahap 1: Uji Daya Hambat Trichoderma sp. dengan Fusarium sp. 

Luas koloni jamur Trichoderma sp. dan jamur Fusarium sp. menunjukkan 

pertumbuhan cendawan pada media selama pengamatan (Gambar 1a,b).  

 

 

 

 

(a)                                (b)                                        (c)  

Gambar 1. (a) Koloni Trichoderma sp. (b) Koloni Fusarium sp. (c) Luas koloni 

pada Uji Daya Hambat Trichoderma sp. dan Fusarium sp.  

Berdasarkan pada Gambar 1c menunjukkan adanya hambatan luas koloni 

jamur Trichoderma sp. terhadap  Fusarium sp., selama pengamatan uji daya 

hambat pada cawa petri. Hal ini disebabkan adanya proses parasitisme oleh 

Trichoderma sp. yang mampu menekan pertumbuhan luas koloni jamur Fusarium 

sp. secara efektif pada media PDA. 

Pertumbuhan luas koloni jamur Trichoderma sp. dan Fusarium sp. tanpa 

hambatan dari hari ke-2 sampai ke-7 terus mengalami peningkatan (Gambar 2a,b).  
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Gambar 2. (a) Luas Koloni Trichoderma sp. (b) Luas Koloni Fusarium sp.  

 

Hasil uji daya hambat tersaji dalam Gambar 3a, pertumbuhan luas koloni 

Fusarium sp. pada hari ke 2 sampai hari ke 5 cenderung konstan dengan masing-

masing luas koloni yaitu 3,1 cm dan 3,9 cm. Pada hari ke 6 terlihat penurunan luas 

koloni jamur sudah tidak dapat berkembang yaitu sebesar 2,5 cm.  

Hambatan pertumbuhan Fusarium sp. dikarenakan adanya kemampuan 

Trichoderma sp. untuk mendominasi tempat hidup dan sumber makanan serta 

melakukan pelilitan hifa pada jamur antagonis. Trichoderma sp. menghasilkan 

beberapa senyawa antibiotik seperti alametichin, paracelsin, trichotoxin yang 

dapat menghancurkan sel cendawan antagonis melalui perusakan terhadap 

permeabilitas membran sel, serta enzim chitinase, dan laminarinase yang dapat 

menyebabkan lisis dinding sel cendawan antagonis. Menurut Sharma dan Dohroo 

(1991) dalam Arya dan Perello (2010), Trichoderma sp. mampu mengeluarkan 

senyawa antibiotik seperti gliotoksin dan glioviridin. Pernyataan ini dipertegas 

oleh Vey et al., (2001), yang menyatakan bahwa senyawa antibiotik gliotoksin 

dan glioviridin mempengaruhi dan menghambat banyak sistem fungsional dan 

membuat patogen rentan. 
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Pertumbuhan koloi jamur Trichoderma sp. pada uji daya hambat mengalami 

peningkatan yang konstan dari hari ke 2 sampai hari ke 7 (Gambar 3a). Jamur 

Trichoderma sp. nampak tidak mengalami hambatan pada pertumbuhannya 

selama pengamatan. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan jamur 

Trichoderma sp. dalam memperebutkan ruang hidup dalam media PDA lebih 

cepat dari pada Fusarium sp. Menurut Baker and cook (1982), jamur Trichoderma 

sp. berpotensi sebagai antagonis bagi patogen tanaman, karena menghasilkan 

antibiotik, cepat menguasai ruang dan juga hara parasit. Beberapa penelitian 

membuktikan bahwa Trichoderma sp. berperan sebagai parasit pada Rigidoporus 

sp., Sclerotium sp., Rhizoctonia sp., dan Fusarium sp. 

 

 

 

 

(a)                                                              (b) 

Gambar 3. (a) Luas Koloni Trichoderma sp. dan Fusarium sp. pada Uji Daya 

Hambat (b) Persentase Daya Hambat Trichoderma sp. Terhadap 

Fusarium sp. 

Persentase daya hambat meningkat dari hari ke-2 sampai hari ke-7. Hal ini 

menunjukkan adanya hambatan pertumbuhan jamur Fusarium sp. oleh 

Trichoderma sp. (Gambar 3b). Uji daya hambat dilakukan selama satu minggu 

dengan mengamati pertumbuhan jamur dengan melihat luas masing-masing 

koloni. Gambar 3b menunjukkan bahwa persentase daya hambat tertinggi pada 
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pengamatan hari ke-6 yaitu sebesar 72,2% sedangkan terendah pada pengamatan 

hari ke-2 yaitu sebesar 6,06%.  

Meningkatnya hambatan Trichoderma sp. terhadap Fusarium sp. 

mengakibatkan mengecilnya luas koloni Fusarium sp. (Gambar 3a). Hal tersebut 

diduga karena adanya aktivitas Trichoderma sp. yang mulai berkembang dan 

melakukan proses mikroparasit sehingga menghambat pertumbuhan hifa jamur 

antagonis. Kemampuan Trichoderma sp. dalam menghambat pertumbuhan 

Fusarium sp. juga dipertegas oleh Ara et al. (2012) bahwa proses antagonis 

muncul dikarenakan adanya persaingan yang terjadi antara dua jenis cendawan, 

yang ditumbuhkan berdampingan. Persaingan ini terjadi akibat adanya kebutuhan 

yang sama dari masing-masing cendawan, yaitu kebutuhan tempat dan nutrisi 

media yang digunakan untuk tumbuh.  

Jamur Trichoderma sp. juga menghasilkan enzim sekresi, antibiotik, 

toksik, kompetisi ruang dan nutrisi untuk menghambat pertumbuhan koloni jamur 

patogen. Hal ini ditambahkan dengan pendapat Tronsmo (1996), bahwa jamur 

Trichoderma sp. mempunyai mekanisme persaingan dan mampu menghasilkan 

enzim β-(1-3) Glikanase dan Kitinase yang dapat menyebabkan lisis dinding sel 

jamur antagonis.  

B. Tahap 2: Pengembangan Trichoderma sp. pada  Kompos Berbagai Bahan 

Organik 

1. Analisis Kandungan Kompos 

Uji kandungan kompos dilakukan untuk mengetahui kualitas kompos yang 

akan diinkubasi dengan jamur Trichoderma sp. dengan menganalisis kandungan C 
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dan BO total, kadar N total dan C/N rasio. Hasil uji kandungan kompos dan 

perbandingan kandungan kompos standar SNI disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Kandungan Kompos Standar SNI dengan Perlakuan 

Kompos.  

Kandungan 

Kompos 

Standar SNI Kompos Perlakuan 

Satuan Minimum Maksimum A B C D 

Kadar 

lengas 
% - 50 

10,4 10,13 12,1 10,89 

Bahan 

organik 
% 27 58 

50,4 29,59 21,1 19,44 

C total % 9,8 32 29,3 17,16 12,2 19,44 

N total % 0,4 - 1,33 0,74 0,55 1,04 

C/N % 10 20 22 23,19 22,3 18,69 

Sumber : SNI:19-7030-2004 

   Analisis di Laboratorium Fak. Pertanian UMY 

Keterangan : A: kompos jerami + kotoran sapi 

B: kompos jerami + kotoran ayam 

C: kompos daun + kotoran sapi 

D: kompos daun + kotoran ayam 

 

  Berdasarkan hasil uji kematangan kompos menunjukkan bahwa hasil 

analisis kadar lengas, C total, N total dan C/N rasio, kompos perlakuan sudah 

memenuhi standar SNI dengan urutan dari tinggi ke rendah berturut-turut yaitu 

kompos daun + kotoran sapi; kompos daun + kotoran ayam;  kompos jerami + 

kotoran ayam; dan kompos jerami + kotoran sapi. Perbedaan kadar lengas tersebut 

dapat disebabkan kondisi dan kandungan air dari bahan yang digunakan. Bahan 

organik, terutama yang telah menjadi humus dengan nisbah C/N 20 dan dengan 

kadar C-organik yang tinggi dapat menyerap air 2 sampai 4 kali lipat dari 

bobotnya (Nuraini, 2009). Berdasarkan penelitian Mike Permata (2011), kadar 

lengas kompos dengan bahan dasar limbah pasar yang didominasi daun dan sayur 

lebih tinggi dibandingkan dengan kompos berbahan dasar jerami. 
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  Kadar lengas berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas 

mikroorganisme dikarenakan sebagian besar mikroorganisme tidak dapat hidup 

apabila dalam keadaan kekurangan air dan tidak dapat memanfaatkan bahan 

organik jika berada dalam kondisi kadar lengas yang terlalu tinggi. Menurut 

Indriani (2002), apabila  kadar air lebih besar dari standar yang telah ditentukan 

maka akan terjadi kondisi anaerob yang menyebabkan aktivitas mikroorganisme 

terhambat. 

Unsur karbon membentuk karbohidrat, lemak, dan protein untuk 

pertumbuhan tanaman. Selain itu, selulosa dinding sel yang memperkuat bagian  

tanaman juga terbentuk karena adanya unsur karbon (Mulyono, 2014). C organik 

menyatakan banyaknya senyawa organik sebagai sumber unsur karbon yang 

terdapat di dalam tanah, termasuk seresah, fraksi bahan organik ringan, biomassa 

mikroorganisme, bahan terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau 

humus (Stevenson, 1994).  

  Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan BO setiap perlakuan dengan 

urutan dari tinggi ke rendah yaitu kompos jerami + kotoran sapi; kompos jerami + 

kotoran ayam; kompos daun + kotoran sapi; dan yang terakhir kompos daun + 

kotoran ayam. Beberapa perlakuan belum memenuhi syarat SNI 19-7030-2004 

kecuali perlakuan kompos jerami + kotoran sapi; dan kompos jerami + kotoran 

ayam yang telah memenuhi syarat kompos diatas sebesar 50,43 % dan 29,59 %.  

Hasil analisis kompos menunjukan bahwa proses dekomposisi jerami lebih baik 

dibandingkan dengan kompos berbahan daun. Karakteristik limbah jerami padi 

tersebut mendukung pertumbuhan fungi dan bakteri sehingga mikroorganisme 
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tersebut mampu berkembangbiak dengan baik. Fungi dan bakteri merupakan 

mikroorganisme yang tidak berklorofil, sehingga menggantungkan kebutuhan 

akan energi dan karbonnya dari bahan organik (Soepardi, 1983) 

  Pada perlakuan kompos daun + sapi dan kompos daun + kotoran ayam 

kandungannya tidak sesuai standar SNI, hal ini diduga karena uji kandungan 

kompos tidak dilakukan bersamaan setelah kompos matang. Uji kandungan 

kompos dilakukan 3 bulan setelah kompos matang sehingga kompos menjadi 

kering dan kelembaban yang rendah. Kondisi ini menyebabkan mikroorganisme 

di dalam kompos mengalami dormansi karena lingkungan hidup yang tidak 

mendukung untuk pertumbuhannya. Bahan organik tidak terdekomposisi 

maksimal oleh dekomposer sehingga kandungan bahan organik yang seharusnya 

lebih tinggi menjadi sangat rendah jika dibandingkan dengan kandungan kompos 

menurut SNI.   

  Dugaan ini diperkuat dengan pernyataan 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. Pengomposan aerobik dapat berlangsung 

pada kisaran  kelembaban 30-100 %, nilai kelembaban optimum pengomposan 

aerobik berkisar antara 50-60 %, dekomposisi akan berlangsung lambat pada 

kelembaban di bawah 40 % bobot. 

  Hasil analisis kandungan C total dan N total pada Tabel 1 menunjukkan 

semua perlakuan memenuhi syarat standart SNI dengan urutan tertinggi dan 
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terendah yaitu kompos jerami + kotoran sapi; kompos daun + kotoran ayam; 

kompos jerami + kotoran ayam; dan kompos daun + kotoran sapi. Tingginya nilai 

C-organik dan N total pada semua kompos, disebabkan karena adanya pengaruh 

dari kandungan C-organik dari bahan awal kompos yang tinggi. Menurut 

Hadioetomo et al, (1986), fungi lebih banyak mendekomposisi bahan organik 

karena sifatnya yang heterotrof, yaitu organisme yang menggunakan senyawa 

organik sebagai sumber karbonnya. Dengan tersedianya C-organik yang tinggi 

pada limbah dan kotoran sebagai starter maka fungi dapat berkembang biak 

dengan baik. Menurut Nuraini (2009), bahan organik yang mengalami 

dekomposisi menghasilkan nitrogen, sehingga kadar N-total kompos meningkat. 

  Berdasarkan pengamatan C/N rasio, hanya perlakuan kompos daun + 

kotoran ayam yang memenuhi standar kualitas SNI (Tabel 1). Hal tersebut diduga 

kandungan jerami memiliki C/N rasio terlalu tinggi. Semakin tinggi kandungan 

selulosa dan lignin bahan dasar kompos, maka semakin besar nilai C/N rasionya 

sehingga akan semakin sulit didekomposisi. Sebaliknya semakin rendah 

kandungan selulose dan lignin maka semakin mudah didekomposisi, sehingga 

proses dekomposisi dapat berlangsung semakin cepat. Jadi semakin tinggi kadar 

N bahan dasar, maka semakin mudah mengalami tingkat dekomposisi, dan 

menghasilkan kadar N-total kompos yang semakin tinggi pula (Nuraini, 2009).  

2. Temperatur (ᵒC) 

Temperatur merupakan penentu dalam aktivitas dekomposisi. Pengamatan 

temperatur dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja dekomposisi, disamping itu 

juga untuk mengetahui bagaimana proses dekomposisi berjalan. Temperatur juga 
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sangat berpengaruh terhadap proses dekomposisi berkaitan dengan aktivitas 

mikroorganisme yang berperan selama proses dekomposisi berlangsung (Miller, 

1991). Hasil sidik ragam terhadap temperatur menunjukkan tidak ada beda nyata 

antar perlakuan (Tabel 2). 

Tabel 2. Analisis Temperatur Perlakuan Kompos pada Hari ke 15 

Perlakuan  Suhu (ᵒC) 

A 45,00  

B 49,40  

C 44,00  

D 51,00  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan taraf kesalahan α=5%.  

A: kompos jerami + kotoran sapi 

B: kompos jerami + kotoran ayam 

C: kompos daun + kotoran sapi 

D: kompos daun + kotoran ayam 

  Berdasarkan hasil dari sidik ragam (Lampiran 5a) menunjukan semua 

perlakuan kompos tidak memberikan perngaruh yang berbeda terhadap temperatur 

kompos (Tabel 2). Temperatur kompos dipengaruhi oleh aktivitas perombakan 

mikroorganisme. Menurut Alexander (1977), faktor yang memperngaruhi 

populasi mikroorganisme, yaitu kelembaban, aerasi, temperatur, sumber energi 

(bahan organik), kemasaman pH, dan penambahan bahan organik. Rerata 

temperatur setiap harinya pada masing-masing perlakuan tersaji pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Temperatur Perlakuan Kompos  

Keterangan : A: kompos jerami + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

B : kompos jerami + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

C : kompos daun + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

D: kompos daun + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa temperatur selama proses 

dekomposisi pada pengamatan hari ke 6 pengomposan semua perlakuan 

mengalami peningkatan temperatur. Keadaan ini disebabkan adanya aktivitas 

mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik sehingga menimbulkan uap 

air dan panas. Bakteri yang aktif pada temperatur 30ᵒ - 70ᵒC merupakan bakteri 

mesofilik. Sedangkan bakteri yang mulai aktif pada temteratur  37ᵒC merupakan 

bakteri termofilik. Bakteri mesofilik akan merombak bahan organik yang 

mengandung karbon dan memanfaatkan nitrogen sebagai bahan sintesa protein 

(Hartutik, dkk., 2015). Namun, pada hari ke-9 sampai hari ke 15 temperatur 

kembali mengalami penurunan. Penurunan temperatur disebabkan bahan organik 

yang dirombak lebih sedikit sehingga aktivitas mikroorganisme menurun. 

Keadaan inilah yang menjadikan temperatur pada kompos mengalami penurunan.  

3. Tingkat Keasaman (pH) 

  Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH asam hingga netral. pH 

optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Proses 
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pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH 

bahan itu sendiri. Sebagai contoh, proses pelepasan asam, secara temporer atau 

lokal, akan menyebabkan penurunan pH (pengasaman), sedangkan produksi 

amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan meningkatkan pH 

pada fase-fase awal pengomposan. pH kompos yang sudah matang biasanya 

mendekati netral. Hasil sidik ragam terhadap temperatur menunjukkan tidak ada 

beda nyata antar perlakuan (Lampiran 5b). Rerata pH disajikan selengkapnya pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat Keasaman (pH) Perlakuan Kompos pada Hari ke 15 

Perlakuan  pH 

A 7,00  

B 6,50  

C 7,00  

D 7,00  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan taraf kesalahan α=5%.  

A: kompos jerami + kotoran sapi 

B: kompos jerami + kotoran ayam 

C: kompos daun + kotoran sapi 

D: kompos daun + kotoran ayam 

  Berdasarkan hasil sidik ragam pada Tabel 3 menunjukan tidak ada 

pengaruh yang berbeda nyata dari setiap perlakuan kompos terhadap tingkat 

keasaman (pH), hal tersebut diduga karena bahan yang digunakan memiliki 

kandungan nitrogen yang tidak berbeda jauh. Menurut penelitian Mike Permata 

(2011), produksi amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan 

meningkatkan pH pada fase-fase awal pengomposan. Hasil analisis tersebut juga 

menunjukan bahwa pH dari kompos setiap perlakuan sudah sesuai dengan standar 
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SNI yaitu 4-8. Rerata pH setiap harinya pada masing-masing perlakuan tersaji 

pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Nilai pH selama Perlakuan Kompos  

Keterangan : A: kompos jerami + kotoran sapi 

B: kompos jerami + kotoran ayam 

C: kompos daun + kotoran sapi 

D: kompos daun + kotoran ayam 

  Berdasarkan Gambar 5 pada hari ke 3 pH bahan kompos netral, karena 

bahan masih segar dan belum terombak oleh mikroba, namun pada hari ke tiga 

sampai ke enam terjadi peningkatan pH yang disebabkan oleh aktivitas 

mikrobia. Kemudian pada hari ke tujuh dan ke sembilan terjadi penurunan pH, 

hal ini dikarenakan terjadi proses perombakan dari bahan-bahan organik menjadi 

asam-asam organik oleh mikroba, sehingga menyebabkan pH menurun. Hal yang 

sama terjadi pada hari ke dua belas yaitu terjadi peningkatan pH, hal ini terjadi 

karena aktivitas dekomposisi berkurang, nitrogen berkurang dan sebagian 

mikroorganisme mati. Perubahan yang terjadi pada saat proses pengomposan 

oleh mikroorganisme yaitu (a) penguraian karbohidrat, selulosa, CO2  dan Air 

(b) protein menjadi ammonia, CO2  dan air (c) pembebasan unsur hara dan 

senyawa-senyawa organik menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tanaman. 

5,5

6

6,5

7

3 6 9 12 15

p
H

 

Pengamatan hari ke- 

A

B

C

D



57 

 

 

 

Menurut Ruskandi (2006) dalam Fahrudin dan Abdullah (2010) pH yang basa 

akan mengeluarkan amonia yang berbau tidak sedap. pH yang basa maupun asam 

akan mengeluarkan bau dan ini akan mengundang lalat. Dalam proses ini 

diperkirakan aktivitas biologis berkurang, nitrogen berkurang. 

4. Pertumbuhan Jamur Trichoderma sp. dalam Kompos dengan Uji 

Viabilias Spora  

Perhitungan jamur di dalam kompos bertujuan untuk mengetahui jumlah 

viabilitas awal jamur yang akan diintroduksi ke dalam tanah. Hasil sidik ragam 

menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata antar kompos terhadap jumlah jamur 

Trichoderma sp. dalam kompos sebelum diintroduksi ke dalam tanah (Tabel 4, 

Lampiran 5c). Rerata jumlah jamur Trichoderma sp. dalam tanah disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Viabilitas Spora Jamur Trichoderma sp. Kompos perlakuan pada Hari ke 

7 

Perlakuan Jumlah jamur (10
6
) 

A 10,46  

B 7,30  

C 6,33  

D 4,06  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan taraf kesalahan α=5%.  

A: kompos jerami + kotoran sapi 

B: kompos jerami + kotoran ayam 

C: kompos daun + kotoran sapi 

D: kompos daun + kotoran ayam 

 

Berdasarkan tabel diatas uji viabilitas jamur Trichoderma sp. dalam setiap 

perlakuan kompos tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (Tabel 4).  Hal 

ini diduga karena pada semua  perlakuan kompos memiliki kandungan kompos 

yang hampir sama dari perlakuan lainnya seperti nilai C-organik, N total dan juga 
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bahan organik. Ketiga nilai kandungan kompos tersebut menjadi faktor 

pertumbuhan jamur Trichoderma sp. yang tinggi. Kandungan C-organik yang 

tinggi digunakan sebagai sumber energi bagi Trichoderma sp. untuk tumbuh di 

dalam kompos dan N total digunakan sebagai sumber protein serta bahan organik 

merupakan sumber makanan yang menghasilkan C dan N total dengan adanya 

proses penguraian di dalam kompos. Dugaan ini di dukung oleh Novizan (2002), 

selain bersifat hiperparasit terhadap jamur patogen tular tanah, jamur antagonis 

Trichoderma sp. juga bersifat dekomposer dalam mempercepat proses pembuatan 

kompos. Hal ini juga didukung oleh Hoitink dan Boelim (1999) yang menyatakan 

bahwa bahan organik sebagai bahan pembawa agen biokontrol mempunyai 

manfaat ganda karena selain menjadi bahan pembawa juga sebagai sumber nutrisi 

(food base) bagi agen biokontrol.  

C. Tahap 3: Uji Efektivitas Berbagai Kompos Aktif Trichoderma sp. pada 

Tanaman Cabai Merah dengan Induksi Fusarium sp. 

1. Daun Layu, Kelayuan Tanaman, Jumlah Tanaman Mati 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman tidak menunjukkan adanya 

infeksi yang ditimbulkan oleh jamur Fusarium sp. Infeksi Fusarium sp. dapat 

dilihat dari 3 aspek yaitu persentase daun layu, kelayuan tanaman dan kematian 

tanaman adalah 0%.  

Infeksi jamur Fusarium sp. yang tidak tampak pada tanaman telah 

membuktikan bahwa jamur Trichoderma sp. dapat menghambat jamur Fusarium 

sp. dengan cepat dan mendominasi media tumbuh sehingga pertumbuhan jamur 

Fusarium sp. terhambat. Aplikasi jamur Trichoderma sp. ke dalam tanah 

dilakukan 1 minggu sebelum tanam yang bertujuan agar jamur Trichoderma sp. 
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dapat berkembangbiak terlebih dahulu di dalam tanah sebelum dilakukan 

penanaman. Hal ini didukung dengan penelitian Herdianti (2014) yang 

menyatakan bahwa pemberian jamur Trichoderma sp. pada 1 minggu sebelum 

tanam ke dalam tanah memberikan hasil persentase kelayuan 0%.  

Tujuan pemberian jamur Trichoderma sp. lebih dulu yaitu agar jamur 

Trichoderma sp. dapat mengkolonisasi daerah perakaran tanaman sehingga jamur 

Fusarium sp. tidak dapat melakukan infeksi pada tanaman yang mengakibatkan 

rusaknya jaringan pembuluh xylem sehingga air dan nutrisi yang diangkut akar 

dari dalam tanah tidak dapat tersalurkan ke dalam tubuh tumbuhan secara 

maksimal. Menurut Oka (1995) pemberian jasad antagonis terhadap patogen ke 

dalam tanah menyebabkan bertambahnya populasi antagonis Trichoderma sp. di 

dalam tanah sehingga terjadi penekanan dan penurunan populasi patogen jamur 

Fusarium sp. serta menyebabkan kemampuan patogen untuk menginfeksi juga 

berkurang.  

2. Populasi Trichoderma sp. dan Fusarium sp. di dalam Tanah 

Pengamatan terhadap jumlah populasi jamur Trichoderma sp. dan jamur 

Fusarium sp. dilakukan untuk mengetahui perkembangan jamur di dalam tanah 

selama perlakuan. Jumlah populasi jamur diamati pada minggu ke- 3 dan 6 setelah 

tanam. Dengan jumlah awal jamur Fusarium sp. yaitu 0,62 x10
6
 spora/ml dan 

jumlah awal jamur Trichoderma sp. yaitu 1,46 x10
6
 spora/ml. Jumlah spora yang 

dapat diaplikasikan sebagai biokontrol yang sesuai SNI yaitu pada tingkat 

pengeceran 10
6
 CFU/ml (LPHPT). Hasil analisis terhadap jumlah populasi jamur 
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Trichoderma sp. dan jamur Fusarium sp. dalam tanah memiliki pengaruh tidak 

beda nyata antar perlakuan pada minggu ke 3 maupun minggu ke-6 (Tabel 5).  

Tabel 5. Populasi Jamur Trichoderma sp. dan Jamur Fusarium sp. dalam Tanah 

Perlakuan  

Populasi jamur  dalam tanah 

(10
6 

CFU/g tanah) minggu ke- 3 

Populasi jamur  dalam tanah 

(10
6
 CFU/g tanah) minggu ke- 6 

Trichoderma 

sp. Fusariumsp.  

Trichoderma 

sp. Fusarium sp.  

A 2,90  4,62  2,20  4,13  

B 2,99  3,94  3,73  0,93  

C 2,82 2,87  3,78  4,03  

D 3,43  1,92  5,60  4,13  

Keterangan :Nilai rata-rata perlakuan menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan taraf kesalahan α=5%.  

A: kompos jerami + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

B : kompos jerami + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

C : kompos daun + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

D: kompos daun + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

Berdasarkan Tabel 5 hasil sidik ragam tidak ada beda nyata baik pada 

minggu 3 dan minggu ke 6 (Tabel 5, Lampiran 6 a, b, c, d). Banyaknya jumlah 

populasi jamur Trichoderma sp. dibandingkan jamur Fusarium sp. di dalam tanah 

dipengaruhi oleh kemampuan Trichoderma sp. dalam memperebutkan nutrisi 

yang terdapat dalam tanah. Keberadaan jamur Trichoderma sp. yang 

mendominasi di dalam tanah memberikan efek pada tanaman dengan cara 

menekan adanya infeksi oleh jamur patogen Fusarium sp. karena jamur 

Trichoderma sp. sudah terlebih dahulu mengkolonisasi pada akar tanaman 

sehingga jamur Trichoderma sp. mendapatkan ruang dan nutrisi lebih banyak 

dibandingkan jamur Fusarium sp. 

Menurut Oka (1995) pemberian jasad antagonis terhadap patogen ke dalam 

tanah menyebabkan bertambahnya populasi antagonis Trichoderma sp. di dalam 



61 

 

 

 

tanah sehingga terjadi penekanan dan penurunan populasi patogen jamur 

Fusarium sp. serta menyebabkan kemampuan patogen untuk menginfeksi juga 

berkurang.  

Kemampuan jamur patogen yang rendah dalam menginfeksi, menyebabkan 

kemampuan tanaman untuk berkembang menjadi lebih baik seperti yang tersaji 

pada hasil tinggi tanaman cabai yang relatif konstan selama pengamatan meskipun 

tidak signifikan (Gambar 7).  

 

 

 

 

(a)                                                              (b)  

 

Gambar 6. (a) Jumlah Spora Trichoderma sp., (b) Jumlah Spora Fusarium sp. 

dalam Tanah 

Keterangan : A: kompos jerami + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

B : kompos jerami + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

C : kompos daun + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

D: kompos daun + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

Berdasarkan Gambar 6 populasi jamur Trichoderma sp. pada minggu ke-0, 

ke-3 dan 6 pada perlakuan kompos jerami dan kotoran ayam aktif  Trichoderma 

sp. memiliki kemampuan berkembang yang baik yaitu berturut-turut sebesar 1,46 

x10
6
 spora/ml, 2,99 x10

6
 spora/ml dan 3,73 x10

6 
spora/ml dan menekan 

pertumbuhan jamur Fusarium sp. berturut-turut dari jumlah awal jamur Fusarium 

sp. 0,62 spora/ml menjadi 3,94 spora/ml dan 0,93 spora/ml meskipun 

pertumbuhannya tidak segnifikan dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga 
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pengaruh kandungan C/N rasio pada kompos jerami + kotoran ayam yang cukup 

tinggi. Tingginya C/N rasio akan menyebabkan masih tersedianya bahan organik 

yang digunakan sebagai sumber makanan bagi Trichoderma sp. untuk 

berkembangbiak di dalam tanah selama proses pertumbuhan tanaman. Tingginya 

jumlah populasi jamur Trichoderma sp. di dalam tanah menjadikan lambatnya 

infeksi yang dilakukan oleh jamur Fusarium sp. terhadap tanaman yang dapat 

menyebabkan tanaman mengalami gejala layu dan kemudian mati. Begitu juga 

sebaliknya, apabila jumlah populasi jamur Fusarium sp. mendominasi di dalam 

tanah maka laju infeksi yang di timbulkan oleh Fusarium sp. akan lebih cepat. 

Pada siklus hidup jamur Fusarium sp., kebutuhan nutrisi sangat dibutuhkan untuk 

perkecambahan spora. Perkecambahan spora jamur Fusarium sp. akan terhambat 

jika ada persaingan nutrisi dengan mikroorganisme lain. Hal ini didukung hasil 

penelitian Sutarini (2015) bahwa pada perlakuan P2: kompos + Trichoderma sp. + 

tanah + Fusarium sp., P3: kotoran sapi + Trichoderma sp.+ tanah + Fusarium sp., 

dan P4: kotoran ayam + Trichoderma sp. + tanah + Fusarium sp., memberikan 

hasil yang baik terhadap jumlah populasi Trichoderma sp.  dalam tanah. Hal ini 

ditambah dengan penelitian Hardiyanti (2014) yang menyatakan bahwa 

pemberian jamur Trichoderma sp. kedalam tanah 7 hari sebelum tanam 

menunjukkan persentase kelayuan sebesar 0%.  

D. Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Cabai Keriting 

Hasil sidik ragam terhadap pertumbuhan vegetatif cabai kriting di minggu 

ke-6 menunjukkan bahwa perlakuan macam bahan organik untuk jamur 

Trichoderma sp. dan jamur Fusarium sp. ke dalam tanah tidak berpengaruh nyata 
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terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot kering akar tetapi berbeda nyata 

pada bobot segar tajuk, bobot kering tajuk, dan bobot kering akar. Rerata tinggi 

tanaman, jumlah daun, bobot segar dan bobot kering tanaman pada minggu ke-6 

selengkapnya tertuang pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Analisis Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Cabai pada Minggu Ke-

6 

perlakuan 

Bobot 

Segar 

Akar(g) 

Bobot 

Kering 

Akar(g) 

Tinggi 

Tanaman 

(cm) 

Jumlah 

Daun 

(helai) 

Bobot 

Segar 

Tajuk(g) 

Bobot 

Kering 

Tajuk(g) 

A 6,62 a 1,27 a 34,97 a 23,00 a 30,55 b 7,69 a 

B 6,17 a 1,19 a 48,88 a 18,33 a 26,44 b 5,98 a 

C 6,22 a 1,18 a 40,63 a 26,11 a 25,75 b 6,13 a 

D 9,74 a 1,33 a 49,26 a 27,11 a 41,97 a 10,33a 

Keterangan : Angka rerata menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan uji F 

dan angka yang diikuti huruf yang tidak sama menunjukkan beda 

nyata berdasarkan uji  DMRT α=5%. 

A: kompos jerami + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

B: kompos jerami + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

C: kompos daun + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

D: kompos daun + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

 

1. Bobot Segar Akar 

Hasil sidik ragam pada bobot segar akar menunjukkan bahwa setiap 

perlakuan tidak berbeda nyata (Tabel 6, Lampiran 7a). Hal ini diduga karena 

kandungan N di dalam semua kompos relatif sama. Nitrogen dimanfaatkan oleh 

tanaman sebagai unsur yang digunakan untuk pembentukan klorofil dan protein. 

Semakin banyak unsur hara Nitrogen yang diserap tanaman akan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman salah satunya perkembangan akar.  

Adanya aktivitas jamur Trichoderma sp. yang mengkolonisasi daerah perakaran 

tanaman juga dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman salah satunya 

yaitu memicu pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar yang baik akan memberikan 
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serapan air dan hara yang cukup pada tanaman sehingga mempengaruhi berat 

segar akar yang dihasilkan.  

 Banyaknya aktivitas jamur Trichoderma sp. pada setiap perlakuan 

kompos aktif Tricoderma sp. dapat diketahui pada Tabel 4 dimana pada perlakuan 

tersebut memiliki jumlah populasi Trichoderma sp. di dalam kompos yang sama 

besar. Keadaan tersebut menjadikan akar berkembang dengan baik sehingga 

banyak hara dan air yang terserap oleh akar. Dugaan ini didukung oleh Tronsmo 

(1996) yang menyatakan bahwa Trichoderma sp. diketahui dapat menghasilkan 

hormon pertumbuhan seperti sitokinin dan auksin. Hormon auksin banyak 

ditemukan dibagian akar, ujung batang dan bunga. Beberapa fungsi dari hormon 

auksin salah satunya yaitu memicu proses terbentuknya akar serta pertumbuhan 

akar menjadi lebih baik. Sedangkan hormon sitokinin berperan penting dalam 

merangsang proses pembelahan sel tumbuhan. Kombinasi auksin dan sitokinin 

yang dihasilkan oleh jamur Trichoderma sp. akan menstimulasi proses 

pertumbuhan daun dan akar (Dwiati, 2016).  

2. Bobot Kering Akar 

  Bobot kering akar adalah hasil akumulasi bahan kering (fotosintat) pada 

proses fotosintesis. Pengamatan bobot kering akar dapat digunakan untuk 

menentukan berapa jumlah air yang dapat diserap oleh akar. Besarnya jumlah air 

yang diserap akar menentukan keberhasilan akar dalam mentranslokasikanya ke 

organ lainya. Berdasarkan hasil sidik ragam bobot kering akar menunjukkan 

bahwa semua perlakuan kompos tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

(Tabel 6, Lampiran 7b). 
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  Bobot kering akar tanaman cabai kriting menunjukkan pengaruh yang 

selaras dengan hasil bobot segar akar tanaman cabai keriting. Penyerapan unsur 

hara dan air lebih maksimal dikarenakan Trichoderma sp. mengkolonisasi daerah 

perakaran tanaman cabai sehingga pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

berat tanaman terutama akar. Jumlah air yang diserap oleh akar kemudian 

ditranslokasikan ke seluruh organ tanaman (Handoyo, 2010). 

3. Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman diamati dan diukur untuk mengetahui pertumbuhan 

vegetatif pada suatu tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan hingga masa 

vegetatif tanaman cabai kriting. Pada umur 6 minggu tanaman sudah dalam masa 

vegetatif akhir dengan ditandai munculnya bunga pertama.  

Berdasarkan hasil sidik ragam tinggi tanaman menunjukkan bahwa pada 

setiap perlakuan tidak terjadi perbedaan yang nyata (Tabel 6, Lampiran 7c). 

Keadaan tersebut dimungkinkan karena tidak adanya infeksi jamur Fusarium sp. 

sehingga pada umur 6 minggu rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun cabai 

keriting pada setiap perlakuan menjadi relatif seragam. Selain itu kandungan 

bahan organik dan kadar lengas yang terdapat dalam kompos mampu memberikan 

nutrisi dan lingkuangan yang baik sehingga tinggi tanaman relatif seragam 

(Gambar 7). Hal ini sesuai menurut Tisdale, et al. (1993) bahwa fungsi bahan 

organik untuk meningkatkan kapasitas pengikat air dan memperbaiki struktur 

tanah. Perkembangan tinggi tanaman tersaji pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Tinggi Tanaman Cabai dengan Perlakuan Kompos 

Keterangan : A: kompos jerami + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

B: kompos jerami + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

C: kompos daun + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

D: kompos daun + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

 Gambar 7 menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman setiap perlakuan 

relatif seragam, namun memasuki minggu ke-3 hingga minggu ke-6 pada 

perlakuan kompos daun dan kotoran ayam memiliki pertumbuhan tinggi yang 

paling tinggi. Pertumbuhan tinggi tanaman disebabkan karena adanya 

peningkatan pembelahan dan pemanjangan sel sebagai akibat penambahan hara ke 

dalam tanah maupun tubuh tanaman. Hal ini diduga disebabkan pada perlakuan 

kompos daun dan kotoran ayam kadar lengasnya lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan lainya (Tabel 1). Kadar lengas yang tinggi mampu menyuplai 

kebutuhan air tanaman lebih optimal. Sebagaimana pendapat Andayani (2013) 

perlakuan pupuk kandang ayam juga mudah terdekomposisi dengan cepat dari 

perlakuan pupuk kandang sapi, sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara 

dengan cepat. Kandungan N di dalam kompos daun dan kotoran ayam yang 

cukup tinggi (Tabel 1) mendukung tanaman dalam fotosisntesis yang 

dimanfaatkan dalam pertumbuhannya. Ditambah oleh Sarif (1985), bahwa unsur 
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Nitrogen dan Fosfor juga terlibat langsung dalam peningkatan energi sinar 

matahari yang digunakan pada saat proses fotosintesis yang menghasilkan protein 

dan lemak yang dimanfaatkan dalam memacu pertumbuhan tinggi tanaman. 

Populasi  Trichoderma sp. pada perlakuan kompos daun dan kotoran ayam yang 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 5) juga membantu 

meningkatkan kemampuan pembelahan sel tanaman pada perkembangan akar 

kemudian membantu tanaman mendapatkan nutrisi lebih baik . Menurut Hersanti 

dkk, (2000) selain digunakan sebagai biokontrol terhadap serangan patogen 

Fusarium sp., Trichoderma sp. juga dapat berperan sebagai pupuk biologis yang 

dikenal “ Plant Growth Promoting Fungi”. Hasil penelitian Balai Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi (2002) menyimpulkan bahwa Trichoderma sp. 

ternyata juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan vegetatif dan 

perkembangan generatif tanaman serta hasil panen.  

4. Jumlah Daun 

  Daun merupakan salah satu organ tanaman yang berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya proses fotosintesis. Semakin banyak jumlah daun dalam satu 

tubuh tanaman memungkinkan pemerataan jumlah cahaya yang diterima oleh 

daun dan penyerapan hara menjadi lebih optimum.  

Hasil sidik ragam jumlah daun menunjukkan bahwa perlakuan kompos 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap jumlah daun tanaman cabai 

keriting (Tabel 6, Lampiran 7d). Perkembangan jumlah daun tersaji pada Gambar 

8. Hal ini dikarenakan tidak adanya infeksi jamur Fusarium sp. pada akar 

tanaman, sehingga akar dapat melakukan serapan unsur hara yang lebih optimal. 
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Hara yang diserap oleh akar melalui xylem akan ditampung pada daun dan 

melalui proses fotosintesis yang menghasilkan fotosintat yang akan digunakan 

tanaman melalui floem akan diedarkan ke tubuh tanaman yang akan digunakan 

dalam pertumbuhan vegetatif seperti pertambahan daun. Menurut Sutriyan (2011) 

jaringan pengangkut merupakan jaringan yang khusus, yang kegunaannya bagi 

tumbuh-tumbuhan sebagai jaringan untuk mengangkut zat-zat mineral (zat-zat 

hara dan air) yang diserap oleh akar dari tanah atau zat-zat makanan yang telah 

dihasilkan pada daun untuk disalurkan kebagian-bagian lain untuk hidup dan 

berkembang.  

 

 

 

 

Gambar 8. Jumlah Daun Tanaman Cabai dengan Perlakuan selama 6 Minggu 

Keterangan : A: kompos jerami + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

B: kompos jerami + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

C: kompos daun + kotoran sapi aktif Trichoderma sp. 

D: kompos daun + kotoran ayam aktif Trichoderma sp. 

 

 Terjadinya penambahan jumlah daun yang terbentuk pada tanaman cabai 

keriting seiring dengan pertambahan tinggi tanaman, karena laju pembentukan 

daun semakin meningkat dengan bertambahnya umur tanaman. Jumlah daun dalam 

suatu tanaman sudah ditentukan oleh banyak sedikitnya primordial daun yang 

terbentuk pada tanaman, pemberian dosis kompos yang sama memberikan hasil 

yang relatif seragam (Gambar 8). Selain nutrisi dari kompos itu sendiri, populasi 
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Trichoderma sp. yang tinggi pada perlakuan kompos daun dan kotoran ayam 

mampu memberikan dampak positif bagi penambahan jumlah daun (Tabel 5).  

Trichoderma sp. menyebabkan terbentuknya pucuk-pucuk daun baru serta 

bertambahnya serabut akar. Hal ini didukung oleh pendapat Tronsmo (1996) yang 

menyatakan bahwa Trichoderma sp. diketahui dapat menghasilkan hormon 

pertumbuhan seperti sitokinin dan auksin, dimana hormon sitokinin bertanggung 

jawab atas pertumbuhan bakal tunas, jumlah tunas hingga adanya jumlah daun. 

Berdasarkan pernyataan Sumardi (1996), menyatakan bahwa auksin dan sitokinin 

bekerja bersama-sama dalam menciptakan kondisi optimum untuk pertumbuhan 

tanaman dan mendorong pembentukan tunas maupun akar. Manfaat dari sitokinin 

ini diantaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas, mempercepat 

penambahan jumlah daun, memperbanyak anakan, dan menghambat penuaan 

organ tanaman.  

Menurut Pasetriyani dkk. (2006) meningkatnya dosis introduksi 

Trichoderma sp. menyebabkan menurunnya persentase jumlah daun terserang 

penyakit layu Fusarium dengan menurunnya persentase daun terserang Fusarium 

sp. maka berpengaruh terhadap hasil proses fotosintesis yang diperankan oleh 

oleh daun akan meningkat, sehingga akan menghasilkan jumlah bunga, jumlah 

daun, dan bobot buah yang meningkat pula.   

5. Bobot Segar Tajuk Tanaman 

Bobot segar tanaman merupakan total berat tanaman yang menunjukkan 

hasil aktivitas metabolik tanaman. Bobot segar tanaman di hitung pada saat akhir 

penelitian dengan cara ditimbang secara langsung saat setelah dipanen dan sudah 
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dibersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel di akar sebelum tanaman menjadi 

layu akibat kehilangan air. Bobot segar tanaman ini dapat digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar nutrisi dan air yang dapat diserap tanaman (Lakitan, 

2008).  

Hasil sidik ragam terhadap bobot segar tanaman minggu ke-6 

menunjukkan bahwa bobot segar tajuk berbeda nyata (Tabel 6, Lampiran 7e). 

Bobot segar tajuk menunjukan bahwa perlakuan kompos daun dan kotoran ayam 

memberikan hasil yang paling tinggi dengan nilai 41,977 gram. Hal ini karena 

pada perlakuan kompos daun dan pupuk kotoran ayam memiliki C/N rasio yang 

rendah dibandingkan perlakuan lainnya (Tabel 1), dimana C/N rasio yang rendah 

akan semakin besar unsur hara yang tersedia untuk tanaman. Dengan penyerapan 

unsur hara yang tinggi maka akan mempengarui pembentukan biomasa pada 

tajuk. Dugaan ini didukung oleh Permana (2010) yang menyatakan bahwa nisbah 

C/N rasio merupakan faktor penting dalam pengomposan karena unsur hara 

terkait pada rantai karbon. Rantai karbon penjang diputus agar nisbah diserap oleh 

tanaman. Beberapa hasil penelitian aplikasi pupuk kandang ayam selalu 

memberikan respon tanaman yang terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi 

karena pupuk kandang ayam relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai 

kadar hara yang cukup pula jika dibandingkan dengan jumlah unit yang sama 

dengan pukan lainnya (Widowati  et al., 2005). Namun hasil bobot segar pada 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Prasetyo (2014) yang menyatakan 

bahwa nilai berat segar biomassa tanaman yang diperlakuan pupuk kandang sapi 

lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainya karena beberapa faktor seperti 
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pengaruh kecepatan proses dekomposisi dari pupuk kandang dan ketersediaan air 

di dalam tanah yang digunakan sebagai media penyerapan unsur hara oleh 

tanaman . 

6. Bobot Kering Tajuk Tanaman 

  Tanaman selama masa hidupnya menghasilkan biomassa yang digunakan 

untuk membentuk bagian-bagian tubuhnya yang terjadi seiring dengan umur 

tanaman. Biomassa yang dihasilkan oleh tanaman sangat dipengaruhi oleh baik 

tidaknya pertumbuhan vegetatif tanamanya.  

Hasil sidik ragam terhadap bobot kering tanaman minggu ke-6 

menunjukkan tidak ada beda nyata pada setiap perlakuan (Tabel 6, Lampiran 7f). 

Hal tersebut dikarenakan pada setiap perlakuan kompos aktif Trichoderma sp. 

memiliki N-total yang relatif sama. Nitrogen merupakan sebuah unsur hara yang 

esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak,yang berfungsi sebagai 

penyusun protein dan enzim. Fungsi N adalah memperbaiki pertumbuhan 

vegetatif tanaman dan pembentukan protein. Semakin besar bobot kering tanaman 

maka diketahui hasil fotosintesisnya semakin tinggi, bobot kering tanaman 

merupakan akibat dari penimbunan hasil bersih asimilasi CO2 selama masa 

pertumbuhan (Gardner dkk., 1991). 

Pada uji daya hambat jamur Trichoderma sp. dengan Fusarium sp. 

menunjukkan bahwa Trichoderma sp. dapat menghambat Fusarium sp. ditandai 

dengan mengecilnya luas koloni Fusarium sp. jika dibandingkan dengan 

perlakuan jamur tanpa hambatan. Hal ini didukung oleh Ara et al. (2012) bahwa 

proses antagonis muncul dikarenakan adanya persaingan yang terjadi antara dua 
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jenis cendawan, yang ditumbuhkan berdampingan. Persaingan ini terjadi akibat 

adanya kebutuhan yang sama dari masing-masing cendawan, yaitu kebutuhan 

tempat dan nutrisi media yang digunakan untuk tumbuh.  

Berdasarkan penelitian ini hasil analisis kandungan kompos, semua 

perlakuan sudah sesuai standar SNI. Semua perlakuan kompos pada 

pengembangan jamur Trichoderma sp. dalam kompos tidak memberikan dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan jamur Trichoderma sp. dalam kompos. Hal 

ini diduga karena pada semua perlakuan kompos memiliki kandungan kompos 

yang hampir sama dari perlakuan lainnya seperti nilai C-organik, N total, dan juga 

bahan organik. Perlakuan kompos jerami + kotoran ayam dapat berpengaruh yang 

paling baik pada pertumbuhan Trichoderma sp. dan menekan pertumbuhan jamur 

Fusarium sp. Hal ini diduga karena kompos jerami + kotoran ayam memiliki 

kandungan C/N tinggi sehingga bahan organik masih tersedia dalam kompos. 

Bahan organik digunakan mikroorganisme sebagai sumber makanan yang dapat 

menghasilkan C organik dan N total. C organik dimanfaatkan mikroorganisme 

sebagi sumber protein dan N total sebagai sumber protein.   

Pada penelitian ini, melihat dari parameter pertumbuhan vegetatif 

tanaman cabai kriting menunjukkan bahwa tidak ada gelaja Fusarium sp. yang 

ditimbulkan selama pertumbuhan. Hal ini diduga dipengaruhi oleh keberadaan 

jamur Trichoderma sp. yang memiliki kemampuan dalam berkompetisi dan 

menghambat jamur patogen Fusarium sp. sehingga menyebabkan tidak adanya 

infeksi Fusarium sp. pada tanaman. Gejala Fusarium sp. yang tidak tampak 

selama pertumbuhan, mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman cabai 
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keriting seperti tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar dan bobot kering 

tanaman serta bobot segar dan bobot kering akar selama 6 minggu pengamatan. 

Hal ini diduga bahwa jamur Trichoderma sp. dapat memproduksi hormon auksin 

dan sitokinin, dimana hormon-hormon tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman seperti pertumbuhan akar dan  jumlah daun.  

 

 

 

 

 

 


