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I. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Antagonis Trichoderma sp. Terhadap Fusarium sp. Secara In Vitro 

(Metode Dual Kultur) 

 

Uji antagonis adalah suatu cara yang digunakan membuktikan bahwa 

mikroorganisme yang bersifat antagonis dapat menghambat aktivitas 

mikroorganisme lain yang berada di tempat yang berdekatan. tujuanya untuk 

mengukur dan mengetahui kemampuan fungi antagonis dalam menekan 

pertumbuhan dan perkembangan fungi pathogen  pada skala in vitro (skala 

laboratorium). Fungi yang digunakan dalam penelitian adalah Trichoderma 

harzianum. dan Fusarium oxysporum. 

Fungi Trichoderma harzianum. sebagai antagonis dan Fusarium 

oxysporum. sebagai fungi pathogen, penelitian dilakukan dengan metode dual 

kultur yaitu membiakkan kedua fungi yang berlawanan dalam satu cawan petri 

yang diberi jarak 3 cm pada media PDA (Potato Dextrose Agar) dengan metode 

titik menggunakan jarum ose, dan mengembangkan tiap fungi Trichoderma 

harzianum. dan Fusarium oxysporum. sebagai kontrol pertumbuhan luas koloni. 

1. Pertumbuhan Luas Koloni Trichoderma harzianum. 

Luas koloni menunjukkan pertumbuhan fungi Trichoderma harzianum 

pada media PDA (Potato Dextrose Agar) selama beberapa hari pengamatan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan bahwa luas koloni 

Trichoderma harzianum yang di tumbuhkan selama 7 hari pada media PDA 

sebagai kontrol (Antagonis) mampu berkembang pesat pada setiap harinya 

sehingga dapat memenuhi seluruh cawan petri pada hari terakhir pengamatan. 



39 
 

 
 

Berikut, Gambar 1 adalah grafik luas koloni Trichoderma harzianum. 

 

Gambar 1. Grafik Luas Koloni Trichoderma harzianum (cm
2
) 

 

Luas koloni Trichoderma harzianum pada hari pertama setelah inkubasi 

mencapai 0,5 cm
2
, kemudian pada hari ke dua dan ketiga tumbuh pesat mencapai 

3,5 cm
2
 dan 6 cm

2
, sedangkan pada hari keempat 7,6 cm

2
, kelima 8,5 cm

2
, dan 

keenam 8,8 cm
2
 hingga hari ketujuh pertumbuhan yaitu 9 cm

2
 memenuhi seluruh 

cawan petri, tersaji pada gambar 1. 

Berikut, gambar 2. Biakan Trichoderma harzianum pada media PDA 

(Potato Dextrose Agar) dengan metode titik menggunakan jarum ose. 

 
Hari ke- 2 Hari ke- 4 Hari ke- 6 

Gambar 2. Hasil pembiakan Trichoderma harzianum pada media PDA (Potato 

Dextrose Agar) dengan metode titik menggunakan jarum ose. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7

Lu
as

 K
o

lo
n

i  
Tr

ic
h

o
d

er
m

a
 h

a
rz

ia
n

u
m

 (
cm

2
) 

Pengamatan Hari ke- 



40 
 

 
 

Dari hasil penelitian gambar 2, koloni Trichoderma harzianum pada media 

PDA (Potato Dextrose Agar) hari ke 2 terlihat berwarna putih selanjutnya pada 

hari ke 4 miselium berubah menjadi kehijau-hijauan dan ditengah koloni di 

kelilingi miselium yang masih berwarna putih dan pada hari ke 6 seluruh medium 

berwarna hijau. Menurut Wells (1988), pada media agar awalnya terlihat 

berwarna putih selanjutnya miselium akan berubah menjadi kehijau-hijauan lalu 

terlihat sebagian besar berwarna hijau ada ditengah koloni di kelilingi miselium 

yang masih berwarna putih dan pada akhirnya seluruh medium akan berwarna 

hijau. 

2. Pertumbuhan Luas Koloni Fusarium oxysporum. 

Luas koloni fungi Fusarium oxysporum yang di tumbuhkan pada media 

PDA (Potato Dextrose Agar) selama 7 hari sebagai kontrol (pathogen) 

pengamatan menunjukkan hasil bahwa luas koloni Fusarium oxysporum mampu 

berkembang secara berlahan-lahan pada setiap harinya sehingga dapat memenuhi 

seluruh cawan petri sampai hari terakhir pengamatan. 

Berikut, Gambar 3 adalah grafik luas koloni Fusarium oxysporum. 

 

Gambar 3. Grafik Luas Koloni Fusarium oxysporum (cm
2
) 
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Perkembangan luas koloni Fusarium oxysporum pada hari pertama setelah 

inkubasi mencapai 0,3 cm
2
, kemudian pertumbuhan meningkat perlahan-lahan 

pada hari ke dua 1,5 cm
2
, ketiga 3 cm

2
, keempat 4,6 cm

2
, dan hari kelima 6 cm

2
, 

sedangkan pada hari keenam mengalami pertumbuhan pesat 8,5 cm
2
 dan hingga 

hari ketujuh peningkatan pertumbuhan yaitu 9 cm
2
 memenuhi seluruh cawan 

petri, tersaji pada gambar 3. 

Berikut, gambar 4. Biakan Fusarium oxysporum pada media PDA (Potato 

Dextrose Agar) dengan metode titik menggunakan jarum ose. 

 
Hari ke- 2 Hari ke- 4 Hari ke- 6 

Gambar 4. Hasil pembiakan Fusarium oxysporum pada media PDA (Potato 

Dextrose Agar) dengan metode titik menggunakan jarum ose. 

 

Dari hasil penelitian gambar 4, koloni Fusarium oxysporum pada media 

PDA (Potato Dextrose Agar) hari ke 2 miselium berwarna putih, pada hari ke 4 

miselium masih berwarna putih dan pada hari ke 6 warna menjadi krem. Menurut 

Budiyanto (2016) pada medium Potato Dextrose Agar (PDA) mula-mula 

miselium berwarna putih, semakin tua warna menjadi krem atau kuning pucat, 

dalam keadaan tertentu berwarna merah muda agak ungu. Miselium bersekat dan 

membentuk percabangan, beberapa isolat Fusarium akan membentuk pigmen biru 

atau merah di dalam medium. 
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3. Persentase Hambatan Pathogen (%) 

Persentase hambatan pathogen dihitung untuk mengetahui pengaruh 

penghambatan cendawan antagonis Trichoderma harzianum terhadap 

pertumbuhan koloni pathogen Fusarium oxysporum. Cendawan pathogen 

Fusarium oxysporum pada hari pertama mengalami pertumbuhan normal seperti 

pada pertumbuhan kontrol pathogen dihari pertama, namun menunjukkan 

pertumbuhan yang lambat pada hari kedua dan ketiga sampai ke tujuh. 

Perkembangan luas koloni Fusarium oxysporum dihari kedua dan ketiga 

terhambat dengan kehadiran Trichoderma harzianum, sehingga pada hari kedua 

dan ketiga luas koloni fungi pathogen rata-rata hanya 1,2 dan 2,3 cm
2
 lebih kecil 

dibanding dengan hari kedua dan ketiga kontrol (pathogen) yaitu sebesar 1,5 dan 

3 cm
2
.  

Berikut gambar 5 adalah grafik persentase hambatan pathogen. 

 

Gambar 5. Grafik Persentase Hambatan Pathogen (%) 

 

Persentase hambatan pathogen oleh Trichoderma harzianum dari hari 

kehari menunjukkan kecendrungan semangkin tinggi dimana persentase hambatan 

pada hari kedua 15,55%, hari ketiga mencapai 22,22 % , hari keempat 32,61 %, 
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hari kelima 40,56 %, hari keenam 55,63 % dan hari ketujuh sebesar 63,33% 

tersaji pada gambar 5. Dibanding dari hasil penelitian Alfizar, dkk (2013) pada uji 

antagonis Trichoderma sp. dan Fusarium sp. persentase hambatan pada hari 

ketujuh sebesar 53,9%. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa persentase 

hambatan pada hari ketujuh 63,33% tergolong memiliki tingkat daya hambat yang 

tinggi. Hal ini karena fungi Trichoderma harzianum merupakan salah satu agen 

antagonis yang bersifat saprofit dan bersifat parasit terhadap fungi lain. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya aktifitas antagonis antara fungi Trichoderma 

harzianum dengan fungi Fusarium oxysporum. 

Berikut, gambar 6. Pengaruh Trichoderma harzianum  terhadap Fusarium 

oxysporum pada media PDA (Potato Dextrose Agar). 

 
Hari ke- 2 Hari ke- 4 Hari ke- 6 

Gambar 6. Pengaruh Trichoderma harzianum  terhadap Fusarium oxysporum 

pada media PDA (Potato Dextrose Agar). 

 

Dari hasil penelitian gambar 6, aktifitas antagonis yang dilakukan fungi 

Trichoderma harzianum untuk menghambat pertumbuhan fungi patogen 

Fusarium oxysporum antara lain dikaitkan dengan kemampuannya menghasilkan 

enzim kitinase. Enzim kitinase yang diproduksi oleh genus Trichoderma 

harzianum lebih efektif dari pada enzim kitinase yang dihasilkan organisme lain, 
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untuk menghambat berbagai jamur patogen tanaman (Nugroho dan Ginting, 

2003). 

B. Pengembangan Trichoderma harzianum di Berbagai Kompos 

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran 

bahan-bahan organik yang berasal dari bermacam- macam sumber, dengan 

demikian kompos merupakan sumber bahan organik dan  nutrisi tanaman. 

Kemungkinan bahan dasar kompos mengandung selulose 15% - 60%, 

hemiselulose 10% - 30%, lignin 5% - 30%, protein 5% - 40%, bahan mineral 

(abu) 3% - 5%. pH optimum berkisar antara 5,5 – 8,0. Bakteri lebih senang pada 

pH netral, fungi berkembang cukup baik pada kondisi pH agak asam. nisbah C/N 

bahan kompos yang baik dapat berkisar antara 5 – 20 (Sutanto, 2002). 

Trichoderma harzianum adalah salah satu fungi yang baik sebagai 

pengendali hayati karena terdapat dimana-mana, mudah diisolasi dan dibiakan, 

tumbuh dengan cepat pada beberapa macam substrat, mempengaruhi patogen 

tanaman, jarang bersifat patogenik pada tanaman tingkat tinggi, bereaksi sebagai 

mikoparasit, bersaing dengan baik dalam hal makanan dan tempat, menghasilkan 

antibiotik dan mempunyai sistem enzim yang mampu melawan patogen tanah 

(Wells, 1988). 

Pengembangan Trichoderma harzianum di berbagai kompos adalah 

sebagai bentuk upaya mempertahankan fungi Trichoderma harzianum di dalam 

tanah, kompos tersebut sebagai bahan pakan Trichoderma harzianum agar tetap 

hidup dan berkembang, hai ini akan sangat efektif untuk mencegah serangan 

Fungi patogen seperti Fusarium oxysporum.  
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1. Jumlah spora Trichoderma harzianum  di berbagai media kompos 

Hasil skoring viabilitas spora Trichoderma sp. menunjukkan rerata spora 

Trichoderma sp. pada media starter (2016.10
4
spora/ml) pada pengenceran 10

4
, 

10
6
, 10

7
,10

8
,10

9
 /ml. Selanjunutnya Trichoderma sp. pada starter di kembangkan 

ke berbagai media kompos matang seterlil selama 20 hari pada suhu ruang 

(lampiran 5). Rerata jumlah spora Trichoderma harzianum (10
4
 spora/ml) pada 

berbagai kompos tersaji pada tabel 2. 

Tabel 2. Rerata jumlah spora Trichoderma harzianum (10
4
 spora/ml) pada berbagai 

kompos matang selama 20 hari pada suhu ruang.  

Perlakuan 

Rerata jumlah spora 

Trichoderma sp. 

(10
4
 spora/ml ) 

Kompos matang  K.sapi + Eceng gondok + ( Trichoderma sp.) 109,00 a       

Kompos matang K.sapi + Jerami padi +  (Trichoderma sp.) 130,00 a       

Kompos matang K.sapi + Ampas tebu + (Trichoderma sp.) 32,00 b       

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada tiap kolom, 

menunjukkan beda nyata nyata pada jenjang 5% berdasarkan uji 

DMRT. 

 

Hasil sidik ragam terhadap parameter jumlah spora Trichoderma sp. 

menunjukkan bahwa perlakuan pengembangan Trichoderma sp. ada beda nyata 

pada berbagai macam kompos (Lampiran 6.a). Bedasarkan tabel 2. Menunjukkan 

bahwa perlakuan Kompos matang K.sapi + Eceng gondok + (Trichoderma sp.) 

(109.10
4
 spora/ml) dan  Kompos matang K.sapi + Jerami padi + (Trichoderma 

sp.) (130.10
4
 spora/ml) rerata jumlah spora  Trichoderma sp. tidak beda nyata, 

akan tetapi nyata lebih banyak dibandingkan perlakuan Kompos matang K.sapi + 

Ampas tebu + (Trichoderma sp.) (32.10
4
 spora/ml). Perlakuan kompos jerami 

padi cendrung lebih tinggi dibanding eceng gondok, sedangkan perlakuan 

terendah terdapat pada kompos ampas tebu. Hal ini menunjukkan bahwa media 
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kompos sebagai sumber bahan organik dan nutrisi tanaman berpengaruh terhadap 

pertumbuhan spora Trichoderma sp. Diduga perbedaan ketersediaan kandungan 

berbagai kompos seperti C/N atau selulose, hemiselulose, lignin, protein, bahan 

mineral (abu) dan pH. Sangat mempengengaruhi pekembangan fungi 

Trichoderma sp. menurut Wells (1988), Fungi merupakan tumbuhan yang tidak 

berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan 

makanan sendiri. Fungi hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti 

selulosa, glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organisme lain, dengan 

bantuan enzim yang diproduksi oleh hifa (bagian fungi yang bentuknya seperti 

benang halus, panjang, dan kadang bercabang), bahan makanan tersebut diuraikan 

menjadi senyawa yang dapat diserap untuk pertumbuhan, oleh karena itu, fungi 

digolongkan sebagai tanaman heterotrofik, yaitu tanaman yang kehidupanya 

tergantung pada organisme lain. Hasil analisis laboratorium pada berbagai 

kompos tercantum pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis laboratorium pada berbagai kompos. 

Kandungan Kompos Eceng 

gondok 

Kompos Jerami 

padi 

Kompos Ampas 

tebu 

KL (%) 63,55 47,25 53,85 

C (%) 12,74 16,06 11,99 

BO (%) 21,97 27,70 20,67 

N (%) 0,89 0,93 0,82 

C/N 14,65 17,32 14,27 

 

Uji laboratorium pada berbagai kompos (lampiran 8.6.b). Berdasarkan 

tabel 2, menunjukkan bahwa kandungan C/N rasio dalam kompos jerami padi 

lebih tinggi yaitu dengan C/N: 17,32, disusul dengan kandungan kompos eceng 

gondok yaitu C/N: 14,65, sedangkan kandungan pada kompos ampas tebu sedikit 
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rendah yaitu C/N: 14,27, perbedaan ketersediaan kandungan ini mempengaruhi 

pertumbuhan spora Trichoderma sp. Hal ini diduga ketersediaan C/N berfungsi 

sebagai sumber makanan/energi dan N berfungsi sebagai sumber unsur protein 

untuk tumbuh bagi fungi Trichoderma sp. Jika C/N tinggi maka N rendah dan 

sebaliknya, telah diketahui bahwa C/N yang ideal sebagai sumber energi yaitu 

C/N 20-30, dengan tingginya zat-zat makanan yang dibutuhkan fungi 

Trichoderma sp. maka bahan makanan tersebut diuraikan menjadi senyawa yang 

dapat diserap untuk pertumbuhan, sehingga semakin banyaknya kandungan C/N 

rasio dalam kompos dapat mencukupi ketersediaan makanan Trichoderma sp.  

sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Soesanto (2004) 

fungi Trichoderma harzianum berperan sebagai dekomposer dalam proses 

pengomposan untuk mengurai bahan organik seperti selulosa menjadi senyawa 

glukosa. Keunggulan dalam penggunaan Trichoderma harzianum adalah selain 

fungi ini bisa menghasilkan enzim yang dapat memecah selulosa menjadi glukosa, 

fungi ini juga dapat digunakan sebagai biofungisida yang ramah lingkungan 

karena tidak menimbulkan pencemaran atau berdampak negatif pada lingkungan 

melainkan dapat mengembalikan keseimbangan alamiah dan kesuburan tanah.  

2. Viabilitas Trichoderma sp. dan Fusarium sp. 

Viabilitas adalah kemungkinan dan kemampuan untuk bisa hidup dari 

suatu individu dan bergantung pada perjuangan atau tindakan yang dilakukan 

individu tersebut untuk tetap bertahan hidup dan dapat bersaing dengan individu 

lainya. Pengamatan viabilitas fungi Trichoderma sp., dan fungi  Fusarium sp., 
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bertujuan untuk mengetahui jumlah perkembangan dan populasi spora fungi 

Trichoderma sp. dan Fusarium sp. di dalam tanah selama perlakuan. 

a. Viabilitas Trichoderma sp 

Hasil sidik ragam terhadap parameter viabilitas spora Trichoderma sp. 

menunjukkan bahwa berbagai kompos aktif Trichoderma sp. ada beda nyata 

(lampiran 6.b). Rerata jumlah viabilitas spora Trichoderma harzianum (10
4
) 

tersaji pada tabel 4. 

Tabel 4. Rerata viabilitas spora Trichoderma harzianum (10
4
 spora/ml) pada minggu ke 

8. 

Perlakuan 

Rerata viabilitas spora 

Trichoderma sp. dalam 

media tanam 

(10
4
 spora/ml) 

Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 21,00 a       

Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 24,00 a       

Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 14,67 b       

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada tiap kolom, 

menunjukkan beda nyata nyata pada jenjang 5% berdasarkan uji 

DMRT. 

 

Bedasarkan tabel 4. Rerata viabilitas spora Trichoderma harzianum (10
4
). 

pada minggu ke 8 menunjukkan perlakuan kompos eceng gondok (21.10
4
 

spora/ml) dan kompos jerami padi (24.10
4
 spora/ml) tidak berbeda nyata, akan 

tetapi kedua kompos tersebut nyata lebih banyak dibndingkan dengan perlakuan 

kompos ampas tebu ( 14.10
4
 spora/ml). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

spora Trichoderma harzianum pada berbagai kompos juga berpengaruh terhadap 

viabilitas spora Trichoderma harzianum didalam tanah, diduga semakin banyak 

spora Trichoderma sp. dalam kompos maka semakin banyak spora Trichoderma 

sp yang dapat bertahan hidup dalam tanah. 
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Berikut grafik viabilitas spora Trichoderma sp. dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik viabilitas spora Trichoderma harzianum (10
4
 spora/ml) di tanah 

 

Keterangan: 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 

 

Berdasarkan gambar 7. Grafik viabilitas spora Trichoderma harzianum 

pada minggu ke 0 sampai minggu ke 4 semua perlakuan mengalami penurunan. 

Hal ini diduga fungi Trichoderma sp. mengalami penyesuaian untuk bertahan 

hidup pada lingkungan yang baru, sehingga banyak fungi Trichoderma sp. yang 

mati, namun pada minggu ke 4, 6 dan 8 tiap perlakuan mengalami kenaikan 

jumlah viabilitas spora Trichoderma sp., Hal ini menunjukkan fungi Trichoderma 

sp. berhasil menyesuaikan diri pada media atau tempat barunya maka 

Trichoderma sp. mulai tumbuh kembali, berkembang dan dapat bersaing dengan 
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fungi pathogen seperti Fusarium sp. Hanafiah (2005) menyatakan bahwa populasi 

yang tinggi dikarenakan adanya suplai makanan atau energi yang cukup ditambah 

temperatur yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, dan kondisi ekologi lain 

yang mendukung bagi pertumbuhan. 

b. Viabilitas Fusarium sp. 

Hasil analisis sidik ragam terhadap parameter viabilitas Fuarium sp. 

menunjukkan bahwa perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. ada beda 

nyata dengan (kontrol) tanpa kompos aktif Trichoderma sp. (Lampiran 6.c). 

Rerata jumlah viabilitas spora Fusarium sp.  (10
4
 spora/ml) tersaji pada tabel 5. 

Tabel 5. Rerata jumlah viabilitas spora Fusarium sp. (10
4
 spora/ml) pada minggu ke 8. 

Perlakuan 

Rerata jumlah spora 

Fusarium sp. dalam 

media tanam 

(10
4 spora/ml) 

Tanpa kompos aktif (kontrol) 37,33 a       

Kompos aktif (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 2,00 b             
Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 1,67 b 

Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 3,00 b       

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada tiap kolom, 

menunjukkan beda nyata nyata pada jenjang 5% berdasarkan uji 

DMRT. 

 

Bedasarkan tabel 5. menunjukkan minggu ke 8 pada perlakuan kompos 

eceng gondok aktif (2.10
4
spora/ml), kompos jerami padi aktif (1,67.10

4
spora/ml), 

kompos ampas tebu aktif (3.10
4
spora/ml) tidak ada beda nyata, akan tetapi ketiga 

perlakuan kompos aktif Trichoderma sp. beda nyata lebih sedikit dibandingkan 

kontrol (tanpa kompos aktif Trichoderma sp.) (37,33.10
4
spora/ml). Pada 

perlakuan berbagai kompos minggu ke 8 menunjukkan penurunan jumlah 

viabilitas spora Fusarium sp. setelah aplikasi, jika dibandingkan dengan jumlah 
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sepora Fusarium sp. saat aplikasi ke tanaman yaitu (8.10
4
 spora/ml) sedangkan 

tanpa perlakuan kompos aktif (kontrol) mengalami kenaikan jumlah viabilitas 

spora Fusarium sp. diduga keberadaan fungi Trichoderma sp. berpengaru 

terhadap jumlah viabilitas spora Fusarium sp. dalam media tanam. Pathogen 

Fusarium sp. sudah mulai tertekan oleh fungi antagonis Trichoderma sp. Hal ini 

dikarenakan terjadinya proses hiperparasitisme fungi antagonis Trichoderma sp. 

terhadap fungi pathogen Fusarium sp. yang menyebabkan rusaknya hifa Fusarium 

sp. dan kemudian menjadi lisis. Sesuai dengan pendapat Waluyo (2004), proses 

ini diawali dengan dililitnya hifa Fusarium sp. oleh hifa Trichoderma sp. secara 

melingkar, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya enzim-enzim tertentu oleh 

fungi Trichoderma sp. yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lapisan kitin 

pada dinding sel hifa fungi Fusarium sp. sehingga menyebabkan lisis. 

Berikut grafik viabilitas spora Fusarium sp. dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Grafik viabilitas spora Fusarium sp. (10
4
 spora/ml). 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 
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Berdasarkan gambar 8. Grafik viabilitas spora Fusarium sp. pada minggu 

ke 0, 4, sampai minggu ke 6 dan 8, tanpa perlakuan kompos aktif Trichoderma sp. 

(kontrol) terjadi kenaikan viabilitas spora Fusarium sp. yaitu minggu ke 4: 

12.10
4
spora/ml, minggu ke 6: 15.10

4
spora/ml, minggu ke 8: 37.10

4
spora/ml. 

sedangkan pada ketiga perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. terjadi 

penurunan viabilitas spora Fusarium sp, penurunan viabilitas spora Fusarium sp. 

yang paling terendah terdapat pada perlakuan kompos jerami padi dan eceng 

gondok yaitu minggu ke 4: 1.10
4
 spora/ml, minggu ke 6: 1.10

4
 spora/ml, minggu 

ke 8: 2.10
4
 spora/ml, sedangkan pada perlakuan kompos ampas tebu yaitu minggu 

4: 3.10
4
 spora/ml, minggu ke 6: 3.10

4
 spora/ml, minggu ke 8: 3.10

4
 spora/ml. Hal 

ini menunjukkan pada perlakuan tanpa kompos aktif Trichoderma sp. (kontrol), 

fungi fusarium sp. dalam media tanam setelah beradaptasi dengan lingkungan, 

fungi fusarium sp. tumbuh dan semankin berkembang karena tidak adanya fungi 

antagonis yg menghambat pertumbuhanya,  sedangkan pemberian kompos aktif 

Trichoderma sp. sebagai inokulum pengendali Fusarium sp., berpengaruh 

terhadap viabilitas spora Fusarium sp. didalam tanah. Hal ini diduga fungi 

Trichoderma sp. memiliki kemampuan antagonis yang mampu menghasilkan 

enzim sekresi, antibiotik, toksin, kompetisi ruang dan nutrisi untuk menghambat 

pertumbuhan koloni fungi patogen Fusarium sp. Hal ini ditambahkan dengan 

pendapat Tronsmo (1996) bahwa fungi T. harzianum mempunyai mekanisme 

persaingan dan mampu menghasilkan enzim β-(1-3) glukanase dan kitinase. 
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C. Pengaruh Aplikasi Berbagai Kompos Aktif Trichoderma sp. Terhadap 

Pertumbuhan Tanaman Cabai Besar Hibrida 

 

Pengaplikasian berbagai  kompos aktif Trichoderma harzianum 

merupakan alternatif yang akan berpengaruh dalam meningkatkan mikroba tanah, 

menjaga kesuburan tanah serta mikroba akan tetap hidup dan aktif di dalam 

kompos. Ketika kompos diaplikasikan ke tanah, mikroba akan berperan 

mengendalikan patogen penyebab penyakit tanaman. 

Pengaruh aplikasi berbagai kompos aktif Trichoderma sp. Terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai besar tersaji pada tabel 6. 

Tabel 6. Rerata pengaruh aplikasi berbagai kompos aktif Trichoderma sp. Terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai besar hibrida pada minggu ke 8. 

 Tinggi Jumlah Efektifitas Persentase Berat Berat 

Perlakuan tanaman Daun Fusarium  sp Tanaman Segar Kering 

 (cm) (helai) (%) Mati  Tanaman  Tanaman  

   (%) (g) (g) 

Tanpa kompos aktif 

(kontrol) 64,86 a       80,67 a       

 

36,00 a 

 

22,22 a      67,63 b       

 

13,09 a       

Kompos aktif (K.sapi 

+ Eceng gondok + 

Trichoderma sp.) 104,39 a       113,67 a       

 

 

0,00 a 

 

 

0,00 a     134,91 a       

 

 

26,58 a       

Kompos aktif (K.sapi 

+ Jerami padi + 

Trichoderma sp.) 107,36 a       123,00 a       

 

 

0,00 a 

 

 

0,00 a 165,39 a      

 

 

29,26 a       

Kompos aktif (K.sapi 

+ Ampas tebu + 

Trichoderma sp.) 98,00 a       109,00 a       

 

 

0,00 a 

 

 

0,00 a 128,55 a       

 

 

24,20 a      

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada tiap kolom, menunjukkan 

tidak ada beda nyata pada jenjang 5% berdasarkan uji F dan angka 

yang diikuti huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata pada uji 

lanjut DMRT. 

 

1. Tinggi tanaman 

Hasil sidik ragam tinggi tanaman (tabel 6) menunjukkan bahwa semua 

perlakuan berbagai kompos aktif  Trichoderma sp. dengan tanpa kompos aktif 

(kontrol) tidak beda nyata terhadap tinggi tanaman (Lampiran 7.a ). Tidak adanya 
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beda nyata tinggi tanaman pada tiap perlakuan diduga bahwa pemberian berbagai 

kompos aktif Trichoderma sp. dan pemberian pupuk kandang atau tanpa kompos 

aktif (kontrol) dapat memperbaiki struktur tanah, dan menaikkan daya serap tanah 

terhadap air. Menurut Prasetyo (2014), dengan semakin cepatnya unsur N dapat 

diserap oleh tanaman dalam suatu sumber pupuk organik maka pertumbuhan 

tinggi tanaman juga akan semakin baik. Selain berpengaruh pada tinggi tanaman, 

N juga sangat berperan pada pembentukan tunas, perkembangan batang dan daun 

yang nantinya juga akan mempengaruhi berat segar dan berat kering tanaman. 

Setyamidjaja (1986), menyatakan bahwa unsur N dalam kompos atau 

pupuk kandang berperan dalam merangsang pertumbuhan vegetatif yaitu 

menambah tinggi tanaman. Diduga semua tanaman dapat memanfaatkan kondisi 

lingkungan dengan baik untuk menunjang pertumbuhannya sehingga perlakuan 

kompos aktif Trichoderma sp. yang diberikan tidak berbeda nyata pengaruhnya 

terhadap tinggi tanaman. Sedangkan pada perlakuan tanpa kompos aktif 

Trichoderma sp. (kontrol) diduga keberadaan fungi pathogen Fusarium sp. yang 

diaplikasikan belum dapat menginfeksi seluruh tanaman, hal ini diduga faktor 

lingkungan seperti kelembaban dan pH yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

fungi pathogen, sehingga sedikit tanaman yang terserang Fusarium sp. Menurut 

Piyay, dkk. (2010), Populasi Fusarium biasanya ada pada tanah yang ber pH 

rendah (asam) yaitu pada kisaran 4,5-6,0. Suhu untuk pertumbuhan optimal fungi 

berkisar antara 24 - 27 
o
C, sehingga penyakit layu Fusarium tersebut banyak 

berkembang di daerah dataran rendah, terutama yang berdrainase kurang baik. 

Berikut dadalah hasil rerata tinggi tanaman dapat dilihat pada gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik Tinggi tanaman cabai besar hibrida (cm) 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 
 

Berdasarkan gambar 9 grafik rerata tinggi tanaman cabai besar hibrida 

menunjukkan bahwa semua perlakuan mengalami peningkatan tinggi tanaman 

yang tidak berbeda jauh dari minggu ke-1 sampai minggu ke-8. Namun perlakuan 

kompos jerami padi aktif Trichoderma sp. memiliki tinggi tanaman cendrung 

tertinggi (107,36 cm) dibandingkan perlakuan lainnya, dan pada perlakuan kontrol 

memiliki tinggi terendah (64,86 cm), hal ini diduga kompos aktif  Trichoderma 

sp. dapat meningkatkan tinggi tanaman, keadaan tersebut menunjukkan bahwa 

fungi Trichoderma sp. selain dapat menekan perkembangan penyakit layu 

fusarium sp. juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai  besar 

hibrida dan lebih dominan dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Sesuai dengan 

hasil penelitian Sutarini, dkk. (2015), dengan adaya perlakuan Trichoderma sp. 

mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jika dibandingkan dengan perlakuan 
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tanpa fungi Trichoderma sp. selain itu, fungi Tichoderma sp. yang diujikan 

dengan kompos dan pupuk kandang pada tanaman cabai besar dikatagorikan 

sebagai pengendali penyakit tular tanah. Hasil penelitian Balai Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi (2002), menyimpulkan bahwa Trichoderma sp. 

ternyata juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan vegetative dan 

perkembangan genetatif tanaman serta hasil panen. Tanaman yang diaplikasi 

Trichoderma sp. tumbuh dengan cepat dengan performa tanaman yang subur. 

Fitter dan Hay (1994), menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya dan air dimana faktor ini 

berperan penting dalam pemanjangan sel, pembentukan sel tanaman dan proses 

penyerapan unsur hara. Sejalan dengan pernyataan Sutidjo (1986), bahwa selama 

kebutuhan akan unsur hara, air maupun cahaya tercukupi pada tanaman dan tidak 

terjadi persaingan antar tanaman maka laju fotosintesis pada proses pertumbuhan 

relatif sama dan menyebabkan tinggi tanaman juga akan relatif sama.  

2. Jumlah Daun 

Daun merupakan organ penghasil fotosintat utama dan bermanfaat dalam 

translokasi hasil fotosintesis. Secara umum menurut Wosonowati (2009), dengan 

terbentuknya jumlah daun suatu tanaman berarti aktivitas fotosintesis yang terjadi 

akan meningkat pula. 

Berdasarkan hasil sidik ragam jumlah daun (tabel 6) menunjukkan bahwa 

semua perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. dengan tanpa kompos 

aktif (kontrol) tidak berbeda nyata pengaruhnya terhadap jumlah daun (Lampiran 

7.b). Tidak adanya beda nyata jumlah daun pada tiap perlakuan diduga bahwa 
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pemberian berbagai kompos aktif trichoderma sp. dan pemberian pupuk kandang 

atau tanpa kompos aktif (kontrol) dapat memenuhi kebutuhan unsur hara bagi 

tanaman cabai hibrida, Menurut Dwijoseputro (1983), bahwa tanaman akan 

tumbuh dan membentuk organ daun apabila unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat diserap tanaman. Novandini 

(2007), bahwa Trichoderma sp. juga mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terutama terhadap pertumbuhan akar yang lebih banyak. 

Hasil rerata jumlah daun dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Grafik jumlah daun cabai besar hibrida (helai) 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 
 

Bedasarkan gambar 10. grafik jumlah daun cabai besar hibrida 

menunjukkan bahwa pada minggu ke-1 sampai minggu ke-8 tiap perlakuan 

mengalami pertambahan jumlah daun, diduga semua perlakuan dapat memberikan 

asupan unsur hara yang cukup tersedia dalam pembentukan organ vegetatif daun. 

Perlakuan kompos jerami padi aktif Trichoderma sp. memiliki jumlah daun 
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cenderung lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan jumlah daun 

terendah ditunjukan pada perlakuan tanpa kompos aktif atau hanya menggunakan 

pupuk kotoran sapi tanpa Trichoderma sp. (kontrol). Junlah daun kompos aktif 

Trichoderma sp. cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa 

kompos aktif. Hal ini diduga karena kompos aktif Trichoderma sp. mampu 

memberi asupan unsur hara organik secara kontinyu, khususnya unsur hara N, 

penyerapan unsur hara yang cukup berpengaruh terhadap proses pembentukan sel 

tanaman yaitu daun, apabila penyerapan yang dilakukan oleh tanaman tidak 

maksimal maka pembentukan sel yang terjadi pada tanaman juga tidak maksimal. 

Sesuai dengan pendapat Sutanto (2002), bahwa pemberian pupuk organik yang 

bayak mengandung unsur hara nitrogen pada tanaman akan mendorong 

pertumbuhan organ-organ yang berhubungan denagan fotosintesis yaitu daun. 

3. Efektifitas Fusarium sp 

Efektifitas Fusarium sp. dapat ditinjau dari penghambatan layu Fusarium 

berdasarkan persentase kelayuan, pengamatan yg dilakukan dengan menghitung 

jumlah daun yang layu akibat serangan Fusarium sp. dan kemudian dibagi dengan 

jumlah seluruh daun yang diamati selanjutnya dikalikan dengan 100%. Nilai 

sekala dan tingkat persentase serangan penyakit Fusarium sp. dengan kategori 

intensitas ringan : 1-20 %, intensitas sedang : 21- 50 %, intensitas berat : 51- 90 

%, tanaman mati : 91-100%.  

Berdasarkan hasil sidik ragam efektifitas Fusarium sp. (tabel 6) 

menunjukkan bahwa semua perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. 

dengan tanpa kompos aktif (kontrol) tidak berbeda nyata pengaruhnya terhadap 
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efektifitas Fusarium sp. (lampiran 7.c). Hal ini diduga dilihat dari viabilitas spora 

Fusarium sp. pada kontrol minggu ke 8: 37.10
4
spora/ml (tabel 4). Diduga pada 

minggu ke 8 tanaman sedikit terserang disebabkan karena umur tanaman 

semangkin tua sehingga tanaman semangkin tahan terhadap serangan layu 

Fusarium sp. Hal ini dilihat dari varietas tanaman cabai besar hibrida Gada F1 

yang memiliki ketahan terhadap penyakit saat umur tanaman semakin tua. 

Berikut adalah Grafik rerata persentase serangan layu Fusarium sp. tersaji 

pada gamar 11. 

 

Gambar 11. Grafik rerata persentase serangan layu Fusarium sp. (%) 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 
 

Berdasarkan gambar 11. grafik rerata persentase serangan layu Fusarium 

sp. pada tanaman cabai besar hibrida menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol 

tanpa kompos aktif Trichoderma sp. menunjukkan pada minggu ke 4 dan ke 6, 
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angka serangan dengan intensitas sedang, pada minggu ke 4 rerata persentase 

serangan 25 % dan pada minggu ke 6 rerata persentase serangan tergolong tetap 

yaitu 26 % sedangkan pada minggu ke 8 serangan Fusarium sp. naik 36 %. 

Namun, dilihat dari parameter pada perlakuan kontrol bahwa Tinggi tanaman dan 

jumlah daun cerndrung paling rendah. Hal ini duduga bahwa pertumbuhan 

tanaman yang sempat terserang layu Fusarium sp. pertumbuhan vegetatifnya 

tidaklah sebaik tanaman yang tidak terserang penyakit layu Fusarium sp. 

Perlakuan berbagai macam kompos aktif Trichoderma sp. pada 

pengamatan minggu ke 4 dan ke 6. menunjukkan angka serangan dengan 

intensitas ringan yaitu pada minggu ke 4 rerata persentase serangan antara 6 – 15 

%  yaitu kompos eceng gondok: 14%, kompos jerami: 6%, kompos ampas tebu: 

15%, sedangkan pada minggu ke 6 mengalami penurunan serangan yaitu 1- 4 % 

yaitu kompos eceng gondok: 2%, kompos jerami: 1%, kompos ampas tebu: 4%) 

dan pada minggu ke 8 rerata persentase serangan Fusarium sp. menurun di angka 

0 % atau tidak ada serangan, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi 

kompos aktif Trichoderma sp. pada media tanam  mampu memberi efek 

penundaan terhadap timbulnya serangan penyakit layu Fusarium, hal ini dapat 

dilihat pada pengamatan minggu ke 6, 4 dan 8 pada gambar 12, dimana 

menunjukkan intensitas yang ringan terhadap persentase penyakit layu Fusarium 

pada perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. 

Fungi Trichoderma sp. diduga mampu beradaptasi dengan baik didaerah 

perakaran tanaman cabai besar hibrida, karena terlebih dahulu diaplikasikan 

sebelum dilakukannya infeksi fungi Fusarium sp. fungi Trichoderma sp. dengan 
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cepat mampu mengkoloni akar cabai besar sehingga Fusarium sp. tidak mampu 

berkembang karena terjadi kompetisi ruang dan nutrisi sehingga populasi fungi F 

usarium sp. rendah. Menurut Oka (1995) pemberian jasad antagonis terhadap 

patogen ke dalam tanah menyebabkan bertambahnya populasi antagonis di dalam 

tanah sehingga terjadi penekanan dan penurunan populasi patogen serta 

menyebabkan kemampuan patogen untuk menginfeksi juga berkurang. 

4. Persentase Tanaman Mati 

Persentase tanaman mati pada setiap perlakuan dapat ditinjau dari 

pengamatan yg dilakukan dengan menghitung jumlah tanaman yang mati pada 

setiap perlakuan dan dibagikan pada jumlah tanaman pada tiap perlakuan dan 

selanjutnya dikalikan dengan 100%.  

Berdasarkan hasil sidik ragam persentase tanaman mati (tabel 6) 

menunjukkan bahwa semua perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. 

dengan tanpa kompos aktif (kontrol) tidak berbeda nyata pengaruhnya terhadap 

efektifitas Fusarium sp. (lampiran 7.d). Hal ini diduga dilihat dari viabilitas spora 

Fusarium sp. pada kontrol minggu ke 8: 37.10
4
spora/ml (tabel 4). Diduga pada 

minggu ke 8 tanaman sudah tidak terserang disebabkan karena umur tanaman 

semangkin tua sehingga tanaman semangkin tahan terhadap serangan layu 

Fusarium sp. Hal ini dilihat dari varietas tanaman cabai besar hibrida Gada F1 

yang memiliki ketahan terhadap penyakit saat umur tanaman semakin tua, 

dibandingkan dengan ketahanan umur tanaman yang masih muda. sehingga 

sedikit tanaman yang mati terserang fusarium sp. Berikut gambar 12. Grafik rerata 

persentase tanaman mati.  
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Gambar 12. Grafik rerata Persentase Tanaman mati (%) 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 
 

Berdasarkan gambar 12. Grafik rerata menunjukkan bahwa pengamatan 

minggu ke 4, 6 dan 8 tiap perlakuan berbagai kompos aktif Trichoderma sp. 

menunjukkan rerata persentase tanaman mati 0%, Kehadiran fungi Trichoderma 

sp. pada kompos sebagai inokulum diduga mampu beradaptasi dengan baik 

didaerah perakaran tanaman cabai besar hibrida, sehingga  Fusarium sp. tidak 

mampu berkembang karena terjadi kompetisi ruang dan nutrisi sehingga populasi 

fungi Fusarium sp. rendah. sedangkan pada perlakuan kontrol tanpa kompos aktif 

Trichoderma sp. menunjukkan pada minggu ke 4 rerata persentase kematian 

tanaman 0% namun pada minggu ke 6 dan ke 8 rerata persentase kematian 

tanaman 22,22 %. Hal ini dikarenakan tidak adanya kehadiran Trichoderma sp. 

sehingga fungi Fusarium sp. mampu berkembang dan menyerang sebagian 

tanaman, karena tidak adanya kompetisi dengan fungi Trichoderma sp , maka 
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terjadi infeksi pertama umumnya pada pangkal batang yang langsung 

berhubungan dengan tanah, pangkal batang tersebut menjadi busuk dan berwarna 

coklat tua. Infeksi lanjut menjalar ke daerah perakaran dan menyebabkan 

kerusakan pada akar (busuk basah), (tanaman mati tersaji pada gambar 13 ). 

  

Gambar 13. Tanaman cabai umur 6 minggu yang mati terkena layu Fusarium sp. 

pada perlakuan kontrol 

 

Fusarium sp. menyerang jaringan pembuluh kayu (xylem) yang 

menyebabkan transportasi air terganggu sehingga tanaman menjadi layu, 

Fusarium sp. masuk ke dalam jaringan tanaman melalui akar yang terluka. 

Apabila kelembaban lingkungan cukup tinggi, bagian pangkal batang tersebut 

berubah warna menjadi keputih-putihan karena banyak terbentuk spora. Infeksi 

yang parah menyebabkan seluruh bagian tanaman menjadi layu. fungi membentuk 

makro konidia (dengan dua – enam septa) dan mikro konidia (sel tunggal) dan 

klamidospora (hifa berdinding sel tebal). Klamidospora dapat bertahan lama pada 

kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan jamur (Evan, 

2010). 
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5. Berat Segar Tanaman  

Berat segar tanaman dipengarui oleh kandungan air dalam tubuh tanaman 

hasil asimilasi yang diproduksi oleh jaringn hijau distranslokasikan ke bagian 

tubuh tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan, cadangan makanan dan 

pengelolaan sel (Hasibuan, 2009). 

Hasil sidik ragam berat segar tanaman (tabel 6) menunjukkan bahwa 

ketiga perlakuan berbagai kompos aktif  Trichoderma sp. ada beda nyata dengan 

tanpa kompos aktif (kontrol), (Lampiran 7.e ). Hal ini diduga dengan adanya 

kehadiran fungi Trichoderma harzianum didalam inokulum kompos mampu 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman terutama terhadap pertumbuhan 

akar yang lebih banyak sehingga daya serap akar tinggi sehingga tanaman dapat 

menyerap air lebih bayak. Menurut Dwidjoseputro (1983), kegiatan fisiologi 

tanaman dalam penyerapan unsur hara melalui akar selama pertumbuhan yang 

tergatung pada ketersediaan air yang menyebabkan daya serap akar tinggi 

sehingga tanaman dapat menyerap air lebih bayak, selain itu dapat juga 

disebabkan tanaman sudah dapat memenuhi kebutuhan unsur hara yang 

diperlukan untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman dari unsur hara yang 

telah ada, juga berat segar tanaman dapat dipengarui oleh kandungan air yang 

terdapat dalam tubuh tanaman. 
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Hasil rerata berat segar tanaman dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Grafik rerata berat segar tanaman cabai besar hibrida (g) 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 
 

Berdasarkan gambar 14. Grafik rerata berat segar tanaman cabai besar 

hibrida pada minggu 4, 6, dan 8 menunjukan bahwa perlakuan kompos jerami 

padi aktif Trichoderma sp. memiliki berat segar tanaman tertinggi yaitu pada 

minggu ke 4: 36,85 gram, minggu ke 6: 85,69 gram, minggu ke 8: 165,39 gram, 

dibandingkan perlakuan lainnya, Hal ini diduga dilihat dari (tabel 4 ) viabilitas 

spora Trichoderma sp. pada perlakuan kompos jerami padi minggu ke 8: 24.10
4 

spora/ml, memiliki kecendrungan yang lebih tinggi sehingga dapat menghambat 

fungi pathogen dan berpengaruh terhadap berat segar tanaman. Sedangkan pada 

perlakuan kontrol memiliki berat segar tanaman terendah yaitu pada minggu ke 4: 

17,80 gram, minggu ke 6: 42,47 gram, minggu ke 8: 67,63 gram. Hal ini 
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dikarenakan kehadiran Trichoderma sp. dapat meningkatkan perkembangan akar 

tanaman cabai hibrida sehingga kemampuan penyerapan air oleh tanaman lebih 

tinggi, menurut Novandini (2007), bahwa Trichoderma sp. juga mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terutama terhadap 

pertumbuhan akar yang lebih banyak. Menurut Hasibuan (2009), kandungan air 

pada tanah merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengaruh pemberian pupuk anorganik 

sebagai tambahan unsur hara makro di dalam tanah terutama unsur hara N sangat 

dibutuhkan oleh tanaman dalam pembentukannya, terutama dalam pertumbuhan 

vegetatif tanaman. Sehingga apabila pertumbuhan vegetatif tanaman optimal 

maka akan diperoleh kondisi tanaman yang optimal pula. 

6. Berat Kering Tanaman  

Berdasarkan hasil sidik ragam berat kering tanaman (tabel 6) 

menunjukkan bahwa semua perlakuan berbagai kompos aktif  Trichoderma sp. 

dengan tanpa kompos aktif (kontrol) tidak berbeda nyata pengaruhnya terhadap 

berat kering tanaman (Lampiran 7.f ). Hal ini diduga dilihat dari rerata tinggi 

tanaman dan rerata jumlah daun tiap perlakuan (tabel 6) menunjukkan tidak ada 

beda nyata, sehingga berpengaruh terhadap berat kering tanaman. Menurut 

Sitompul dan Guritno (1995), berat kering suatu tanaman pada dasarnya juga 

dipengarui oleh tinggi tanaman dan jumlah daun yang mengalami fotosintesis.  
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Berikut hasil rerata berat kering tanaman dapat dilihat pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Grafik rerata berat kering tanaman cabai besar hibrida (g) 

 

Keterangan: 

P0: Tanpa kompos aktif (kontrol) 

P1: Kompos  aktif  (K.sapi + Eceng gondok + Trichoderma sp.) 

P2: Kompos aktif (K.sapi + Jerami padi + Trichoderma sp.) 

P3: Kompos aktif (K.sapi + Ampas tebu + Trichoderma sp.) 

 

Berdasarkan gambar 15. Grafik rerata berat kering tanaman cabai besar 

hibrida Pada minggu ke 4, 6 dan 8 menunjukan hasil tertinggi pada perlakuan 

kompos jerami padi yaitu minggu ke 4: 4,94 gram, minggu ke 6: 14,35 gram, 

minggu ke 8: 29,26 gram, sedangkan hasil terendah terdapat pada perlakuan 

kontrol yaitu pada minggu ke 4: 3,08 gram, pada minggu ke 6: 7,39 gram, pada 

minggu ke 8: 13,09 gram. Hal ini menurut Dwidjoseputro (1983) menyatakan 

bahwa berat kering dapat juga terjadi akibat efisiensi pemanfaatan dan penyerapan 

radiasi sinar matahari sepanjang musim pertumbuhan oleh tajuk tanaman 

budidaya. Berat kering juga dapat dipengarui oleh sifat sekulen yang dimiliki oleh 

tanaman, sehingga menimbunan asimilat pada tubuh tanaman hanya sedikit dari 
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pada akhirnya menurunkan berat kering tanaman. semakin tinggi berat kering 

suatu tanaman dapat menunjukan bahwa semakin bayak pula unsur hara yang 

ditranslokasikan ke bagian batang dan daun. 

Menurut Gardner et al., (1991) hasil tanaman pertanian merupakan hasil 

akumulasi fotosintesis secara visual beruapa pertumbuhan tanaman yaitu 

bertambahnya berat kering tanaman. Produk fotosintesis digunakan untuk 

cadangan makanan, respirasi, struktur dan pertumbuhan tanaman. Seberapa 

efisien tumbuhan membagikan hasil fotosintesisnya ke bagian-bagian yang 

berbeda itu mempunyai pengaruh penting terhadap hasil panen terutama pada 

berat kering tanaman. Bahan kering total merupakan penimbunan hasil bersih 

asimilasi selama masa pertumbuhan tanaman. Sebagian besar hasil berat kering 

berasal dari hasil fotosintesis. 

Hasil pengamatan terbaik pada setiap parameter menunjukan persentase 

hambatan pathogen secara in-vitro pada hari ketujuh sebesar 63,33%. Hasil 

pengembangan fungi Trichoderma sp. pada inokulum kompos jerami padi 

(130.10
4
 spora/ml) dan kompos eceng gondok (109.10

4
 spora/ml) dan viabilitas 

spora Trichoderma sp. dalam tanah minggu ke 8 pada perlakuan kompos jerami 

padi (24.10
4
 spora/ml), dan kompos eceng gondok (21.10

4
 spora/ml). Pengaruh 

aplikasi berbagai kompos aktif Trichoderma sp. terhadap pertumbuhan cabai 

besar hibrida, perlakuan yang cendrung lebih baik adalah kompos jerami padi 

aktif Trichoderma sp. dengan rerata tinggi tanaman 107,36 cm, jumlah daun 123 

helai, efektifitas Fusarium sp. 0,33 %, persentase tanaman mati 0 %, berat segar 

tanaman 12,86 g, berat kering tanaman 5,41 g. 


