
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Memasuki abad 21, masyarakat dunia mulai sadar akan bahaya yang ditimbulkan 

oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian. Orang semakin arif dalam 

memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya 

hidup sehat dengan slogan back to nature telah menjadi trend baru dan 

meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami, seperti 

pupuk, pestisida kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian 

(Anonim, 2002). Oleh karena itu, penerapan teknologi pertanian yang 

berwawasan lingkungan harus mendapat perhatian dari semua pihak, sebagai 

landasan pembangunan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pola 

pembangunan pertanian seperti ini, selain harus dapat memelihara tingkat 

produksi, juga harus mampu mengurangi dampak kegiatan pertanian yang dapat 

menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satu 

kegiatan nyata yang perlu dilakukan adalah dengan menjaga produksi pertanian 

dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta memperhatikan jasa-

jasa ekologis yang diemban oleh keanekaragaman hayati pertanian, seperti jasa 

penyerbukan, jasa penguraian dan jasa pengendali hayati (Tobing, 2009). 



Petani sebagai pelaku utama kegiatan pertanian sering menggunakan pestisida 

sintetis terutama untuk hama dan penyakit yang sulit dikendalikan, seperti 

penyakit yang disebabkan oleh virus dan patogen tular tanah (soil borne 

pathogens). Untuk mengendalikan penyakit ini petani cenderung menggunakan 

pestisida sintetis secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi 

kesehatan dan lingkungan. Hal ini dilakukan petani karena modal yang telah 

dikeluarkan cukup besar sehingga petani tidak berani menanggunag resiko 

kegagalan usaha taninya. Selain itu, ketertarikan konsumen terhadap produk 

hortikultura yang bersih dan cantik, serta kurang tersedianya pengendalian non 

kimia yang efektif, maka pestisida sintetis tetap menjadi primadona bagi petani 

(Istikorini, 2002). 

Dilema yang dihadapi para petani saat ini adalah disatu sisi cara mengatasi 

masalah OPT dengan pestisida sintetis dapat menekan kehilangan hasil akibat 

OPT, tetapi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Di sisi lain, tanpa 

pestisida kimia sintetis akan sulit menekan kehilangan hasil akibat OPT. Padahal 

tuntutan masyarakat dunia terhadap produk pertanian menjadi bertambah tinggi 

terutama masyarakat negara maju, tidak jarang hasil produk pertanian kita yang 

siap ekspor ditolak hanya karena tidak memenuhi syarat mutu maupun kandungan 

residu pestisida yang melebihi ambang toleransi (Setyono, 2009 dan Anonim, 

2009). 

Penggunaan pestida yang kurang bijaksana seringkali menimbulkan masalah 

kesehatan, pencemaran lingkungan dan gangguan keseimbangan ekologis 

(resistensi hama sasaran, gejala resurjensi hama, terbunuhnya musuh alami) serta 



mengakibatkan peningkatan residu pada hasil (Anonim, 2008). Terdapat 

kecenderungan penurunan populasi total mikroorganisme seiring dengan 

peningkatan takaran pestisida (Emalinda et al., 2003). Oleh karena itu perhatian 

pada alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan semakin besar untuk 

menurunkan penggunaan pestisida sintetis. 

Pelaksanaan program pengendalian hama terpadu (Integreted Pest Management) 

merupakan langkah yang sangat strategis dalam kerangka tuntutan masyarakat 

dunia terhadap berbagai produk yang aman dikonsumsi, menjaga kelestarian 

lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang 

memberikan manfaat antar waktu dan antar generasi (Saptana et al., 2010). Salah 

satu komponen pengendalian hama terpadu (PHT) yang sesuai untuk menunjang 

pertanian berkelanjutan pembangunan pertanian secara hayati karena 

pengendalian ini lebih selektif (tidak merusak organisme yang berguna dan 

manusia) dan lebih berwawasan lingkungan. Pengendalian hayati berupaya 

memanfaatkan pengendali hayati dan proses-proses alami. 

Salah satu pengendali hayati yang banyak digunakan saat ini adalah Trichoderma 

spp.,  Trichoderma sp. Merupakan jenis cendawan / fungi yang termasuk kelas 

ascomycetes.  Trichoderma sp. Memiliki aktivitas antifungal. Di alam,  

Trichoderma sp. banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau 

pada substrat berkayu. Jamur Trichoderma spp. merupakan salah satu jamur 

antagonis yang saat ini banyak diteliti dan dikembangkan sebagai pupuk biologis 

tanah (Ramada, 2008). Jamur tersebut sangat efektif untuk menghambat 



pertumbuhan jamur patogen tanaman dikaitkan dengan kemampuannya 

berkompetisi, mengeluarkan antibiotik dan parasitisme. 

 

Trichoderma spp. telah dilaporkan efektif mengendalikan jamur tular tanah, 

seperti Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Sclerotium rolfsii (Ramada, 

2008), Phytium sp. Beberapa laporan juga menyebutkan jamur Trichoderma telah 

dimanfaatkan dalam pengendalian penyakit jamur akar coklat (JAC) yang 

disebabkan oleh Phellinus noxius (Supriadi, 2005),  jamur akar putih (JAP) yang 

disebabkan oleh Rigidiporus lignosus (Lizarmi, 2008) serta Ustilago scitaminea 

(Cahyaningtyas, 2003). 

 

Jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh Rigidoporus lignosus merupakan 

salah satu penyakit penting tanaman karet. Daerah yang tinggi kejadian penyakit 

akar putih adalah sentra perkebunan karet di Riau, Sumatera Barat dan 

Kalimantan Barat. Penyakit akar putih menimbulkan kematian pada tanaman 

karet, sehingga serangan penyakit ini akan berpengaruh negatif pada produksi 

kebun karet. Menurut hasil perhitungan Situmorang (2004) penurunan produksi 

karet kering terjadi rata-rata 2.7 kg/pohon/20tahun. Upaya-upaya pengendalian 

jamur akar putih dilakukan secara kimia dan biologis (Ilahang, 2006). 

Pengendalian penyakit akar putih yang dianjurkan adalah cara pencegahan lebih 

diutamakan dari pengobatan tanaman. Pencegahan penyakit meliputi 

pemusnahan/pengurangan sumber infeksi (pembongkaran tunggul/sisa akar 

dengan mekanis, peracunan tunggul, penggunaan jamur pelapuk tunggul, 

perbanyakan agensia hayati (Trichoderma) dan kacang-kacangan, dan penaburan 

belerang disekitar tunggul) dan perlindungan tanaman (bayleton  atau tumbuhan 



antagonis di pangkal akar tanaman). Pengobatan tanaman dilakukan dengan 

fungisida kimia dipadukan dengan tumbuhan antagonis untuk menghemat 

penggunaan fungisida. 

 

Belerang dilaporkan efektif untuk pengendalian jamur akar putih (JAP) yang 

disebabkan oleh Rigidoporus lignosus (Lizarmi, 2008). Urea juga dilaporkan 

efektif untuk menekan pertumbuhan  Phytophthora palmivora (Sukamto & 

Pujiastuti, 2004) dan Phellinus noxius (Chang & Chang, 1999). Fungisida sintetik 

golongan triadimefon juga dilaporkan efektif untuk mengendalikan jamur akar 

putih (JAP) 

 

Pada penelitian ini beberapa Trichoderma  yang digunakan berasal dari lahan 

perkebunan karet daerah Panumangan,  penyakit yang sering menyerang tanaman 

karet sendiri salah satunya adalah jamur akar putih.  Oleh karena itu media yang 

digunakan merupakan media yang telah ditambahi triadimefon, belerang maupun 

urea.  Selama ini Trichoderma dilaporkan mampu bertahan di bahan kimia (Elad 

et al., 1993). Apabila Trichoderma mampu bertahan pada medium yang 

mengandung  triadimefon, belerang atau  urea, maka Trichoderma kemungkinan 

dapat diaplikasikan secara bersama-sama dengan triadimefon, belerang atau urea. 

Diharapkan hal ini dapat mengendalikan jamur tular tanah dengan  lebih baik. 

 

 

 

 

 



B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan tumbuh beberapa 

isolat Trichoderma spp. pada media yang mengandung triadimefon, belerang atau 

urea. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Penggunaan fungisida triadimefon efektif untuk mengendalikan JAP. Selain itu 

JAP juga dapat dikendalikan dengan aplikasi sulphur (Lizarmi, 2008) dan urea 

(Ilahang et al., 2006). Selain itu pemanfaatan trichoderma dalam mengendalikan 

jamur akar putih dapat digunakan, karena memiliki kemampuan tumbuh yang 

cepat dan jamur ini juga memproduksi toksin (Mitotoksin) yang dapat 

menghambat pertumbuhan jamur lain atau patogen (Disbun Provinsi Jambi, 2000) 

 

Selama ini teknik pengendalian JAP dilakukan secara sendiri-sendiri hasil 

dirasakan kurang maksimal. Apabila diaplikasikan secara terpadu atau bersama 

diharapkan hasil yang lebih baik. Aplikasi teknik pengendalian terpadu, yaitu 

penggabungan jenis agensia pengendali hayati dengan kimiawi mungkin akan 

memberi proteksi ganda. Bahan kimia merupakan efek kontak, langsung 

mematikan organisme target (kurative), sedangkan agensia hayati  melindungi 

tanaman (proteksi) setelah efek dari fungisida kimiawi hilang. Sehingga dari 

aplikasi terpadu ini ada sistim pengendalian yang berkelanjutan dan lebih efektif.  

Trichoderma memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap tekanan 

lingkungan dan bahan kimia (Ilahang et al., 2006). Elad et al. (1993) melaporkan 

bahwa T. harzianum dapat bertahan dan digunakan secara bersama-sama dengan 

fungisida untuk mengendalikan B. cinerea. Hal ini menunjukkan bahwa T. 



harzianum mampu bertahan terhadap fungisida kimia. Kenyataan ini 

memunculkan dugaan bahwa Trichoderma spp. juga mampu bertahan di dalam 

media yang mengandung triadimefon, belerang dan urea. 

 

 

D. Hipotesis 

 

Beberapa isolat Trichoderma spp. mampu tumbuh pada  media yang mengandung 

fungisida triadimefon, belerang, ataupun urea. 

 


