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ABSTRACT 

A study was established to understand the effects of compost from various organic 

materials on the growth of Trichoderma sp. and to determine the effectiveness of compost from 

various active organic materials Trichoderma sp. on Fusarium wilt disease of chili plants. The 

study was conducted using experimental method consisting of three stages. The first stage was 

inhibiting test of Trichoderma sp. on Fusarium sp. using the hole method, by calculating the 

inhibiting area of the fungus colony in every week. The second stage was the development of 

Trichoderma sp. on compost from the various organic materials. The development of 

Trichoderma sp. in compost was observed by calculating the viability of the Trichoderma sp. 

using plate count method. The third stage was the effectiveness test of various active compost 

Trichoderma sp. on inhibiting the growth of Fusarium sp which indirectly effects on the 

vegetative growth of chili plants. This study was arranged in Completely Randomized Design 

(CRD) with single factor design, i.e straw compost + cow dung, straw compost + chicken 

droppings, litter compost leaf + cow dung, and leaf litter compost + chicken droppings. 

Parameters observed were plant height, number of leaves, dry weight and fresh weight of the 

plant. The results showed that straw + chicken manure as the best compost for supporting the 

growth of Trichoderma sp. The number of colony of Trichoderma on 0, 3, and 6 weeks 

respectively were 1.46, 2.99, 3.73 and for Fusarium sp. respectively were 0.62, 3.94,0.93. 

Compost from various organic materials with active Trichoderma sp. could inhibit the growth 

of Fusarium sp. on chili plants due to increasing the fresh root weight, root dry weight, plant 

height, leaf number, plant fresh weight, and dry weight of chili plant (Capsicum annum L.). 

Keywords: Trichoderma sp., Fusarium sp. fungus, Chili Plants, Compost 

PENDAHULUAN 

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 (Leslie dan Summerell, 2006). Kerugian 

akibat penyakit layu Fusarium pada tanaman cabai cukup besar karena menyerang tanaman dari 

masa perkecambahan sampai dewasa. Penyakit ini bisa mengakibatkan kerugian dan gagal 

panen hingga 50 % (Rostini, 2011). 
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Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 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 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, seperti jamur 

Trichoderma sp. 

Permasalahannya bagaimanakah pengaruh kompos berbagai bahan organik terhadap 

pertumbuhan jamur Trichoderma sp. sebagai media pengembangan jamur Trichoderma sp. dan 

bagaimana pengaruh kompos berbagai bahan organik aktif Trichoderma sp. terhadap patogen 

jamur Fusarium sp. pada tanaman cabai kriting.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompos berbagai bahan organik terhadap 

pertumbuhan Trichoderma sp. yang digunakan sebagai media pengembangan jamur 

Trichoderma sp. dan mengetahui pengaruh kompos berbagai bahan organik aktif Trichoderma 

sp. terhadap penyakit layu Fusarium pada tanaman cabai keriting.  

METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan dalam penenlitian antara lain bibit tanaman cabai keriting 

varietas Moncer F1, isolat murni T. harzianum (koleksi LPHPT daerah Bantul Yogyakarta) dan 

isolat Fusarium sp. (koleksi Laboratorium Fakultas Pertanian UGM), seresah daun, jerami, 

kotoran ayam, kotoran sapi, alkohol 96%, spirtus, tanah Regosol, molase, aquades, PDA, dan 

dedak. 

Tahap penelitian: Uji Daya Hambat Trichoderma sp. Terhadap  F. oxysporum f.sp.  

capsici dilakukan pada Media PDA, Pengembangan Trichoderma sp. pada  Kompos Berbagai 

Bahan Organik, Uji Efektivitas Berbagai Kompos Aktif Trichoderma sp. pada Pembibitan 

Cabai Merah dengan Induksi Fusarium sp.  

Metode: Penelitian eksperimental yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan metode percobaan faktor tunggal terdiri dari 4 perlakuan yaitu: A : Kompos 

kotoran sapi, jerami aktif Trichoderma sp., B : Kompos kotoran ayam, jerami aktif Trichoderma 

sp., C : Kompos kotoran sapi, seresah daun aktif Trichoderma sp.,  D : Kompos kotoran ayam, 

seresah daun aktif Trichoderma sp. Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga ada 12 unit. Setiap 

unit ada 3 tanaman sampel dan 1 tanaman korban dan 3 tanaman cadangan, Total ada 84 

polibag.  

Parameter yang Diamati: Uji Daya Hambat Trichoderma sp. terhadap  F. oxysporum  

f.sp. capsici, Analisis kandungan kompos, Temperatur, pH, Inkubasi jamur Trichoderma sp. 

pada kompos, Uji viabilitas spora Trichoderma sp, Tingkat layu Fusarium sp., Kelayuan 

tanaman, Jumlah tanaman yang mati, Jumlah populasi Trichoderma sp. dan Fusarium sp. 

didalam tanah, Tinggi tanaman, Jumlah daun, Berat segar tajuk (g), Berat kering tajuk (g), Berat 

segar (g), Berat kering akar (g).  

Analisis Data: Data hasil penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam atau Analysis of 

Variance. Apabila ada perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diujikan, untuk mengetahui 

perlakuan yang berbeda dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s New Multiple Range 

Test) pada taraf α 5% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

Luas koloni menunjukkan pertumbuhan cendawan pada media selama pengamatan. Luas 

koloni jamur Trichoderma sp. dan jamur Fusarium sp. tersaji dalam Gambar 1.  

 

 

 

 

(a) Trichoderma sp.                  (b) Fusarium sp.         (c) hasil uji daya hambat  

Gambar 1. (a) koloni Trichoderma sp. tanpa hambatan (b) koloni Fusarium sp. tanpa hambatan 

(c) Hasil uji daya hambat Trichoderma sp. dan Fusarium sp. 

Berdasarkan pada Gambar 1, terlihat perbedaan luas koloni jamur Trichoderma sp. dan 

Fusarium sp. tanpa hambatan dengan luas koloni yang di uji daya hambat. Hal ini disebabkan 

adanya proses penghambatan oleh Trichoderma sp. yang mampu menekan pertumbuhan luas 

koloni jamur Fusarium sp. secara efektif pada media PDA. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. (a) Luas koloni Trichoderma sp. dan Fusarium sp. pada uji daya hambat (b) 

Persentase daya hambat Trichoderma sp. terhadap Fusarium sp.  

Hasil uji daya hambat dapat diketahui dari persentase hambatan pada Gambar 3b. Pada 

Gambar 3b terlihat bahwa persentase daya hambat tertinggi ditunjukkan pada pengamatan hari 

ke-6 sebesar 72,2% sedangkan terendah ditunjukkan pada pengamatan hari ke-2 sebesar 6,06%. 

Hal tersebut diduga karena adanya aktivitas Trichoderma sp. yang mulai berkembang dan 

melakukan proses mikroparasit sehingga menghambat pertumbuhan hifa jamur antagonis.  

 

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

1. Analisis Kandungan Kompos 

 

Berdasarkan hasil uji kematangan kompos bahwa hasil analisis semua perlakuan dari 

kadar lengas, C total, N total dan C/N rasio sudah memenuhi standar SNI yang sudah ditetapkan 

dengan urutan dari tinggi ke rendah berturut-turut yaitu kompos daun dan kotoran sapi; kompos 
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daun dan kotoran ayam;  kompos jerami dan kotoran ayam; dan yang terakhir kompos jerami 

dan kotoran sapi. Perbedaan kadar lengas tersebut dapat disebabkan kondisi dan kandungan air 

dari bahan yang digunakan.  

Tabel 1. Perbandingan Kandungan Kompos Standar SNI dengan Kompos Perlakuan.  

Kandungan 

kompos 
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 

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

yang kandunganya tidak sesuai standar SNI, hal ini diduga karena uji kandungan kompos tidak 

dilakukan bersamaan setelah kompos matang. Hasil analisis kandungan C total dan N total 

(Tabel 1) menunjukkan semua perlakuan memenuhi syarat standart SNI dengan urutan tertinggi 

dan terendah yaitu kompos jerami dan kotoran sapi; kompos daun dan kotoran ayam; kompos 

jerami dan kotoran ayam; dan yang terakhir kompos daun dan kotoran sapi.  

 

2. Temperatur (ᵒC) 

 

Hasil sidik ragam terhadap temperatur menunjukkan tidak ada beda nyata antar perlakuan. 

Rerata suhu disajikan selengkapnya pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis Temperatur 

Perlakuan  Suhu (ᵒC) 

kompos jerami dan kotoran sapi 45,00  

kompos jerami dan kotoran ayam 49,40  

kompos daun dan kotoran sapi 44,00  

kompos daun dan kotoran ayam 51,00  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan sidik ragam dengan taraf 

kesalahan α=5%.  

Berdasarkan hasil dari sidik ragam menunjukan semua perlakuan kompos tidak 

memberikan perngaruh yang berbeda terhadap suhu kompos. Hal ini disebabkan pH kompos 

dari masing-masing perlakuan tidak jauh berbeda sehingga aktivitas perombakan oleh 

mikroorganisme tidak jauh berbeda. Rerata suhu setiap minggunya pada masing-masing 

perlakuan tersaji pada Gambar 4. 
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Gambar 3. Grafik Pengamatan Temperatur 

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa suhu selama proses dekomposisi 

mengalami fluktuasi. Pada pengamatan ke-2 hari ke 6 setelah pengomposan semua 

perlakuan mengalami peningkatan suhu. Keadaan ini disebabkan adanya aktivitas 

mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik sehingga menimbulkan uap air dan 

panas. Penurunan suhu disebabkan bahan organik yang dirombak lebih sedikit sehingga 

aktivitas mikroorganisme menurun. Keadaan inilah yang menjadikan suhu pada kompos 

mengalami penurunan. 

3. Tingkat Keasaman (pH) 

Hasil sidik ragam terhadap temperatur menunjukkan tidak ada beda nyata antar 

perlakuan. Rerata pH disajikan selengkapnya pada Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis Tingkat Keasaman (pH) 

Perlakuan  pH 

kompos jerami dan kotoran sapi 7,00  

kompos jerami dan kotoran ayam 6,50  

kompos daun dan kotoran sapi 7,00  

kompos daun dan kotoran ayam 7,00  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan sidik ragam dengan taraf 

kesalahan α=5%.  

Hasil analisis tersebut juga menunjukan bahwa pH dari kompos setiap perlakuan sudah 

sesuai dengan standar SNI yaitu 4-8. Rerata suhu setiap minggunya pada masing-

masing perlakuan tersaji pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Grafik Pengamatan pH 

  Berdasarkan Gambar 5 mula-mula (minggu ke 3) pH bahan kompos netral, 

karena bahan masih segar dan belum terombak oleh mikroba, namun pada minggu ke 

tiga sampai minggu  ke enam terjadi peningkatan pH yang disebabkan oleh 

aktivitas mikrobia. Kemudian pada minggu 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 minggu ke dua belas yaitu terjadi peningkatan pH, hal ini terjadi karena 

aktivitas dekomposisi berkurang, Nitrogen berkurang dan sebagian mikroorganisme 

mati. 

 

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 kedalam tanah. Rerata jumlah jamur Trichoderma sp. 

dalam tanah disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Viabilitas Spora Jamur Trichoderma sp. dalam Kompos 

Perlakuan Jumlah jamur dalam tanah (10
6
) 

Kompos jerami dan kotoran sapi 10,467  

Kompos jerami dan kotoran ayam 7,300  

Kompos daun dan kotoran sapi 6,333  

Kompos daun dan kotoran ayam 4,067  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan sidik ragam dengan taraf 

kesalahan α=5%.  

 

Berdasarkan tabel diatas uji viabilitas jamur Trichoderma sp. Dalam setiap 

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

Pada penelitian ini, tanaman yang diberikan perlakuan tidak menunjukkan adanya 

serangan yang ditimbulkan oleh jamur Fusarium sp. Infeksi Fusarium sp. dapat dilihat 

dari 3 aspek yaitu presentase daun layu, kelayuan tanaman dan kematian tanaman 

adalah 0%.  

 

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

Hasil analisis terhadap jumlah populasi jamur 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 yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan sidik ragam dengan taraf 

kesalahan α=5%.  

Berdasarkan Tabel 5 hasil sidik ragam tidak ada beda nyata baik pada minggu 3 

dan minggu ke 6. 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. 

D. Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Cabai Keriting 

Hasil sidik ragam terhadap pertumbuhan vegetatif cabai kriting menunjukkan 

bahwa perlakuan macam bahan organik untuk jamur Trichoderma sp. dan jamur 

Fusarium sp. kedalam tanah tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah 

daun, dan berat kering akar tetapi berbeda nyata pada berat segar tajuk, berat kering 

tajuk, dan berat kering akar. Rerata tinggi tanaman dan jumlah daun selengkapnya 

tertuang pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Analisis Bobot Segar dan Bobot Kering Tanaman.  

perlakuan 

berat 

segar 

akar(g) 

berat 

kering 

akar(g) 

Tinggi 

Tanaman 

(cm) 

Jumlah 

Daun 

(helai) 

berat 

segar 

tajuk(g) 

berat 

kering 

tajuk(g) 

A 6,627 b 1,276 a 34,977 a 23,000 a 30,550 b 7,697 ab 

B 6,177 b 1,196 a 48,880 a 18,330 a 26,447 b 5,980 b 

C 6,220 b 1,186 a 40,633 a 26,113 a 25,753 b 6,133 b 

D 9,743a 1,333 a 49,267 a 27,113 a 41,977 a 10,337 a 

Keterangan : Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang tidak sama pada kolom yang 

sama menunjukkan ada beda nyata berdasarkan uji jarak berganda 

Duncan 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. 

 

1. Bobot Segar Akar 

Hasil sidik ragam pada bobot segar akar menunjukkan bahwa perlakuan kompos 

daun dan kotoran ayam aktif Tricoderma sp. berbeda nyata dengan perlakuan lainnya 

dengan nilai paling tinggi yaitu 9,743 gram. Hal ini diduga karena adanya aktivitas 

jamur Trichoderma sp. yang mengkolonisasi daerah perakaran tanaman dimana jamur 

Trichoderma sp. dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman salah satunya 

yaitu memicu pertumbuhan akar. 

 

2. Bobot Kering Akar 

Berdasarkan hasil sidik ragam bobot kering akar menunjukkan bahwa semua perlakuan 

kompos tidak memberikan pengaruh berbeda nyata (Tabel 6). Bobot kering akar 

tanaman cabai kriting menunjukkan pengaruh yang selaras dengan hasil bobot segar 

akar tanaman cabai keriting. 

 

3. Tinggi Tanaman 

Berdasarkan hasil sidik ragam tinggi tanaman menunjukkan bahwa pada setiap 

perlakuan tidak terjadi perbedaan yang nyata. Keadaan tersebut dimungkinkan karena 

tidak adanya infeksi jamur Fusarium sp. sehingga 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 5. Grafik Tinggi Tanaman 
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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).  

 

4. Jumlah Daun 
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan kompos tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap jumlah daun tanaman cabai keriting. 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik jumlah daun 

 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.  

5. Bobot Segar Tajuk Tanaman 

 

Hasil sidik ragam terhadap bobot segar dan bobot kering tanaman minggu ke-6 

menunjukkan bahwa bobot segar tajuk berbeda nyata. 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 diserap oleh 

tanaman. Dengan penyerapan unsur hara yang tinggi maka akan mempengarui 

pembentukan biomasa pada tajuk. 

 

 

6. Bobot Kering Tajuk Tanaman 

Hasil sidik ragam terhadap bobot kering tanaman tanaman minggu ke-6 menunjukkan 

berbeda nyata dapat dilihat pada Tabel 6. Bobot kering tajuk tanaman pada perlakuan 

kompos daun dan kotoran ayam menunjukan nilai yang paling tinggi 10,337 gram dan 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan kompos jerami dan kotoran sapi yaitu 7,697 

gram. Hal tersebut dikarenakan pada perlakuan kompos daun dan kotoran ayam; dan 

perlakuan kompos jerami dan kotoran sapi memiliki N-total yang paling tinggi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada uji empat jenis kompos terhadap pertumbuhan 

Trichoderma sp. dalam mengendalikan Fusarium sp. dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perlakuan kompos jerami + kotoran ayam dapat berpengaruh yang paling baik 

pada pertumbuhan Trichoderma sp. Ditinjau dari jumlah spora Trichoderma sp. dan 

Fusarium sp. pada minggu ke-0, 3, dan 6 berturut-turut yaitu 1,46 spora/ml, 2,99 

spora/ml dan 3,73 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.  

2. Kompos dari berbagai bahan organik aktif Trichoderma sp. dapat berpengaruh 

dalam menekan pertumbuhan Fusarium sp. pada tanaman cabai keriting, didukung 

dengan bobot segar akar, bobot kering akar, tinggi tanaman, jumlah daun, bobot 

segar tajuk, dan bobot kering tajuk mencapai maksimum.  

 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas kompos aktif 

Trichoderma sp. sampai pada produksi hasil tanaman cabai. 
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