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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cabai besar hibrida (Capsicum annum L.) merupakan komoditas sayuran 

yang banyak mendapat perhatian karena memiliki nilai ekonomis yang cukup 

tinggi. Kebutuhan akan cabai terus meningkat setiap tahun sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan 

bahan baku cabai (Hasyim dkk., 2014). 

Cabai besar hibrida mengandung vitamin C dalam jumlah yang besar, juga 

mengandung karoten (pro vitamin A). kandungan kedua zat ini tidak terlampau 

tinggi pada cabai yang berwarna kuning dan hijau. Zat yang membuat cabai terasa 

pedas adalah capsaicin yang tersimpan dalam urat putih cabai, tempat melekatnya 

biji. Capsaicin ini bersifat stomakik, yakni dapat meningkatkan napsu makan. 

Fungsi lain dari capsaicin adalah mengencerkan lender sehingga melonggarkan 

penyumbatan pada tenggorokan dan hidung, termasuk sinusitis. Capsaicin juga 

bersifat antikoagulan dengan cara menjaga darah supaya tetap encer dan 

mencegah terbentuknya kerak lemak pada pembuluh darah. Itu berarti juga 

memperkecil kemungkinan menderita serangan stroke, jantung coroner dan 

inpotensi. Konsumsi rata-rata cabai untuk rumah tangga di jawa adalah 5,937 

gram/ kapita/ hari (2,20 kg/ kapita/ tahun) (Alex, 2014). 

Hasil Cabai besar hibrida tahun 2007 sebesar 6,30 ton/ha, lebih rendah 

daripada tahun 2006 sebesar 6,51 ton/ha. Sementara itu impor cabai tahun 2006 

sebesar 11.885.501 ton dan ekspor cabai tahun 2006 sebesar 8.004.450 ton. 

Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa hasil komoditas cabai merah perlu 
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ditingkatkan. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam mengusahakan 

tanaman agar mendapat hasil yang optimum dan mutu yang baik, diantaranya 

adalah faktor pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) karena salah 

satu kendala penyebab rendahnya hasil adalah gangguan penyakit yang dapat 

menyerang sejak tanaman di persemaian sampai hasil panennya (Suharja, 2009). 

Jenis penyakit salah satunya yaitu penyakit layu daun yang disebabkan oleh fungi 

Fusarium sp. Fungi Fusarium sp mempunyai variasi spesies yang tinggi, yaitu 

sekitar 100 jenis dan menyebabkan kerusakan secara luas dalam waktu singkat 

dengan intensitas serangan mencapai 35%. Fungi ini adalah salah satu jenis 

patogen tular tanah yang mematikan, karena patogen ini mempunyai strain yang 

dapat dorman selama 30 tahun sebelum melanjutkan virulensi dan menginfeksi 

tanaman (Albertus dkk., 2011). 

Setiadi (2012), gejala serangan penyakit layu Fusarium sp. diantaranya 

daun tampak terkulai dan seluruh tanaman menjadi layu, warna daun tidak lagi 

hijau segar, melainkan hijau pucat, bila tanaman sedang berbuah, buahnya tidak 

lagi tumbuh sehat dan warna buah muanya tampak tidak segar. Tanaman yang 

sudah diserang, sangat kecil kemungkinan untuk diselamatkan. Bila serangan 

mengganas, lahan tempat tumbuhnya tidak dapat ditanami kembali selama 

beberapa musim. Untuk mengatasi masalah ini umumnya dilakukan pengendalian 

secara konvensional, yaitu penggunaan pestisida secara intensif. Dilaporkan 

bahwa biaya penggunaan pestisida di daerah Brebes dapat mencapai 51 % dari 

biaya produksi variabel dan kira-kira sebesar 17,6 % digunakan untuk mengatasi 

penyakit tanaman, sedangkan sisanya adalah penggunaan insektisida. Penggunaan 
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pestisida berlebih selain tidak efisien juga dapat menimbulkan berbagai masalah 

serius seperti akumulasi residu pestisida, penyakit menjadi resisten, epidemi 

penyakit, terbunuhnya musuh alami dan pencemaran lingkungan (Duriat dkk., 

2007). 

Jalan keluar dari masalah ini adalah pengendalian penyakit dengan konsep 

pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT), yaitu penggabungan berbagai upaya 

tindakan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit 

untuk mendapatkan tanaman cabai yang sehat, aman dan bebas dari cemaran yang 

membahayakan. Salah satu alternatif pengendalian layu Fusarium sp. yaitu 

dengan menggunakan fungi Trichoderma sp. sebagai biofungisida. Trichoderma 

sp. akan tumbuh dengan baik pada suhu 6 
0
C sampai dengan 41 

0
C dengan pH 

optimum 3 sampai dengan 7 dan Sukrosa dan glukosa merupakan karbon utama. 

Untuk berkembang biak cendawan ini menggunakan konidia (spora). 

Trichoderma sp. akan terlihat tumbuh setelah satu sampai dua minggu. 

Trichoderma sp. dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran racun fungi 

penyebab penyakit bagi tanaman seperti cendawan Rigdiforus lignosus, Fusarium 

oxysporum, Rizoctonia solani, Fusarium monilifome, sclerotium rolfsii dan 

cendawan Sclerotium rilfisil (Farida, 2014).  

Dari hasil penelitian Eddy, dkk. (2006) menunjukkan introduksi 50 gram 

jamur Trichoderma sp/polybag dapat menekan perkembangan penyakit layu 

Fusarium sp. dan mempertahankan pertumbuhan (tinggi tanaman dan jumlah 

daun) serta hasil (jumlah dan bobot buah) tanaman tomat. hasil penelitian 

Sutarini, dkk. (2015), menunjukan bahwa perlakuan Trichoderma sp. mampu 
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menghambat pertumbuhan fungi Fusarium oxysporum f.sp. capsici dengan 

persentase sebesar 86,05% jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol pada 

pengamatan 7 HSI secara in vitro. Aplikasi Trichoderma sp. pada kompos dan 

pupuk kandang sapi dan pupuk kandang ayam mampu menekan penyakit layu 

Fusarium sp. di lapangan dengan persentase penyakit terendah pada perlakuan 

pupuk kotoran sapi + Trichoderma sp. + tanah + F. oxysporum f.sp. capsici dan 

pupuk kotoran ayam + Trichoderma sp. + tanah + F. oxysporum f.sp. capsici 

sebesar 4,0% pada pengamatan 16 MST dibandingkan dengan control yaitu tanah 

+ perlakuan F. oxysporum f.sp. capsici sebesar 48,0 %. 

Pada dasarnya fungi Trichoderma sp. dapat berkembang baik di alam 

bebas, akan tetapi pemanfaatan fungi ini di alam bebas  sulit dilakukan, terutama 

karna keberadaanya yang berpencar dan tidak terfokus pada suatu tempat dan 

hanya terdapat pada tempat tertentu dengan kondisi lingkungan tertentu. Untuk 

mempermuda dalam memanfaatkan fungi Trichoderma sp. dalam bidang 

pertanian maka pembiakan perlu dilakukan, proses pembiakan dilakukan melalui 

dua cara yaitu starter dan kemudian dibiakan pada kompos jerami dan pupuk 

kandang (Azzamy, 2016). Namun ketersediaan kompos jerami dan pupuk 

kandang tidak selalu ada di setiap daerah, maka perlu pengembangan Fungi 

Trichoderma sp. di kompos yang tersedia di daerah lain, seperti: kompos eceng 

gondok dan ampas tebu. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang kajian 

pengembangan Trichoderma sp. di berbagai kompos sebagai inokulum pengendali 

layu Fusarium sp. pada pertumbuhan cabai besar hibrida. Hal ini sesuai dari hasil 

penelitian Marwan (2004) bahwa pemberian kompos Trichoderma sp. dapat 



5 
 

 
 

menekan intensitas serangan penyakit oleh fungi patogen tular tanah pada 

tanaman kacang tanah. Intensitas serangan penyakit tertinggi ditunjukkan oleh 

perlakuan tanpa kompos Trichoderma sp. (kontrol) sebesar 100%, kemudian 

berturut-turut diikuti oleh perlakuan dosis 10 ton kompos Trichoderma sp./Ha 

sebesar 66,7%, dosis 20 ton kompos Trichoderma sp./Ha sebesar 60,0%, dosis 30 

ton kompos Trichoderma sp./Ha dan dosis 40 ton kompos Trichoderma sp./Ha 

tidak menunjukkan adanya intensitas serangan penyakit karena tidak ada tanaman 

yang terserang penyakit sampai akhir pengamatan (panen). 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Trichoderma sp dapat menghambat pertumbuhan Fusarium 

oxysporum ? 

2. Media kompos apa yang tepat untuk pengembangan fungi Trichoderma sp. 

pada pertumbuhan cabai besar hibrida? 

3. Bagaimana efektifitas kompos aktif Trichoderma sp. dalam mengendalikan 

serangan layu Fusarium sp. pada pertumbuhan cabai besar hibrida? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui daya hambat Trichoderma sp terhadap pertumbuhan Fusarium 

oxysporum. 

2. Mendapatkan media kompos yang tepat untuk pengembangan Trichoderma 

sp. pada pertumbuhan cabai besar hibrida. 

3. Mengetahui efektifitas kompos aktif Trichoderma sp. dalam mengendalikan 

serangan layu Fusarium sp. pada pertumbuhan cabai besar hibrida.  


