
 

 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Trichoderma spp. 

 

Salah satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis 

tanah adalah jamur Trichoderma spp. Jamur ini disamping berperan sebagai 

organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agensia hayati dan stimulator 

pertumbuhan tanaman. Biakan jamur Trichoderma dalam media aplikatif seperti 

dedak dapat diberikan ke areal pertanaman dan berlaku sebagai biodekomposer, 

mendekomposisi limbah organik (rontokan dedaunan dan ranting tua) menjadi 

kompos yang bermutu. Trichoderma juga dapat berlaku sebagai biofungisida, 

karena dapat menghambat pertumbuhan beberapa jamur penyebab penyakit pada 

tanaman antara lain Rigidiforus lignosus, Fusarium oxysporum, Rizoctonia solani, 

Sclerotium rolfsii, dan Phytophthora spp. Pupuk biologis Trichoderma dapat 

dibuat dengan cara menginokulasikan biakan murni pada media aplikatif, 

misalnya dedak. Sedangkan biakan murni dapat dibuat melalui isolasi dari 

perakaran tanaman, serta dapat diperbanyak dan diremajakan kembali pada media 

PDA (Potato Dextrose Agar) (Anonim, 2008. http://pupuk-biologis-

trichoderma.html). 

Pada pengendalian Phythopthora infestans, pengaplikasian jamur Trichoderma 

dengan dosis 100gr/lt air (media beras), ditambah dengan zat perekat. Begitu juga 
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dengan pengendalian penyakit layu Fusarium solani, jamur Trichoderma biasanya 

ditambah dengan pupuk kandang atau dedak sekam. Media tersebut ditebarkan 

merata diatas permukaan bedengan disaat tanah relatif lembab dan sebaiknya 

diberikan setelah penyiangan pertama. 

(Anonim,2008.http://en.wikipedia.org/wiki/Trichoderma) 

Trichoderma spp. juga dilaporkan sebagai jamur antagonis yang memiliki 

kemampuan untuk menekan perkembangan atau penyebaran penyakit JAP. Jamur 

Trichoderma spp. hidup pada lapisan tanah yang sama seperti JAP. Untuk 

tindakan pencegahan (preventif) dan pengobatan (kuratif) penyakit JAP pada karet 

dapat digunakan Trichoderma koningii. Perkembangan JAP dan T. koningii dalam 

tanah dibedakan pada tingkat keasaman tanah. T. koningii lebih menyukai kondisi 

tanah yang asam (pH 3,5-5,5) sedangkan JAP lebih menyukai kondisi tanah agak 

netral yaitu pH 5,0-7,5 dan pertumbuhan terbaik JAP pada pH 5,5-6,5 (Basuki, 

1986). 

Apabila kondisi lahan di pertanaman terlalu basa perlu ditambahkan serbuk 

belerang. Penaburan belerang bertujuan untuk membuat kondisi tanah menjadi 

asam sehingga cocok untuk pertumbuhan jamur T. koningii. Ada beberapa kerja  

T. koningii menekan perkembangan JAP yaitu pembentukan antibiotic dan 

mikroparasitisme, kompetisi dan kolonisasi rizomorfa. Mekanisme penghancuran 

JAP terjadi melalui proses lisis miselium dan rizomorf. Lisis merupakan proses 

enzimatis oleh enzim selulase yang dihasilkan T. koningii (Lizarmi, 2008) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningtyas (2003), diketahui adanya 

proses penghambatan oleh Trichoderma terhadap Ustilago scitaminea. Hasil uji 
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antagonisme secara makroskopis menunjukkan bahwa Trichoderma mampu 

menghambat U. scitaminea, sedangkan secara mikroskopis antagonisme 

Trichoderma menyebabkan hifa Ustilago scitaminea mengalami pembengkakan, 

mengeriting dan ujung hifa mengecil. Selain itu, juga terjadi pembelitan hifa 

Ustilago scitaminea oleh Trichoderma koningii. Untuk persentase penghambatan 

ada kecenderungan peningkatan persentase penghambatan Trichoderma 

(Cahyaningtyas, 2003). 

 

 

B. Fungisida 

Fungisida adalah bahan kimia pembunuh jamur. Pembunuhan jamur dapat juga 

dengan cara lain pemanasan, penyinaran, dsb, tetapi hal ini tidak termasuk 

fungisida. Ditinjau dari fungsi kerjanya, fungisida dapat dibedakan menjadi 

fungisidal yang berarti membunuh jamur, fungistatik yang berarti tidak 

membunuh tetapi hanya menghambat pertumbuhan jamur, genestatik yang berarti 

mencegah sporulasi.  

 

Aplikasi fungisida harus diingat 2 hal ialah dosis kurativa, yaitu kadar minimum 

yang tepat untuk mematikan jamur, dosis toksika, yaitu kadar minimum yang 

mulai merusakkan bagian tanaman. Suatu fungisida hanya dapat dipakai kalau 

dosis kurativa lebih rendah daripada dosis toksika. 

 

Pada waktu melakukan penyemprotan harus diingat bahwa pengeringan larutan 

fungisida yang terlalu lama di atas daun dapat memperbesar sifat meracun 

terhadap tanaman yang disemprot. Karena itu sebaiknya tidaka diadakan 

penyemprotan kalau cuaca terlalu lembab, atau terlalu pagi pada waktu masih ada 

embun, atau terlalu sore yang menyebabkan pengeringan fungisida terlalu lama, 



sehingga sama sekali dapat menghilangkan faedah fungisida yang diberikan. 

Fungisida adalah koloig yang irreversibel. 

Berbagai jenis fungisida dengan bahan aktif yang berbeda telah banyak digunakan 

untuk mengendalikan berbagai patogen penyebab penyakit yang ada di lahan 

pertanian maupun perkebunan. Beberapa fungisida yang direkomendasikan dan 

telah banyak dimanfaatkan oleh petani dalam mengendalikan penyakit adalah 

fungisida Bayleton dengan kandungan bahan aktif triadimefon 250 EC. Selain 

fungisida, petani juga banyak menggunakan urea dan belerang baik untuk 

memperbaiki kesuburan tanah maupun untuk mengendalikan penyakit. 

 

1. Bayleton 

Fungisida bayleton yang berbahan aktif triadimefon dengan rumus formula 

C14H16ClN3O2 merupakan fungisida triazole sistemik pertama yang memiliki 

spektrum luas, sangat efektif untuk mengontrol Ascomycetes, Basidiomycetes dan  

imperfect fungi. Bayleton adalah fungisida  yang sangat efektif dengan aktivitas 

sistematis. Contohnya, bahan aktifnya dapat diserap dengan baik oleh tanaman 

dan disebarkan ke dalam sistem tanaman.  

Bayleton juga dilaporkan efektif untuk mengatasi penyakit akar putih 

(Rigidophorus lignosus) pada tanaman karet, kacang mende, dan coklat; karat 

(Phakopsora pachyrhizi, Hemileia vastatrix) pada kacang kedelai dan kopi; dan 

embun tepung (Oidium heveae) pada tanaman karet. Bayleton memberikan 

perlindungan, efek penyembuhan dan juga pembasmi penyebab penyakit. 

Bayleton menghambat dan mengintervensi pertumbuhan apresoria dan haustoria, 

pertumbuhan miselium dan pembentukan spora (anonim, 2008.http://Bayer.co.id). 

http://bayer.co.id/


 

 

Gambar 1. Struktur molekul triadimefon 

 

2. Urea 

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, 

oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga dikenal 

dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain 

yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide dan 

carbonyldiamine. Urea ditemukan pertama kali oleh Hilaire Roulle pada tahun 

1773. Senyawa ini merupakan senyawa organik pertama yang berhasil disintesis 

dari senyawa anorganik (Anonim, 2008. http://id.wikipedia.org/wiki/Urea). 

Berdasarkan laporan Sukamto dan Pujiastuti (2004) diketahui bahwa urea dapat 

menekan pertumbuhan Phytophthora palmivora penyebab penyakit busuk buah 

kakao. Urea dapat menghasilkan gas amonia dari proses amonifikasi yang terbukti 

bersifat toksin terhadap P. palmivora yang terdapat di dalam jaringan kulit buah 

kakao (Sukamto & Pujiastuti, 2004) 

 

Gambar 2. Struktur molekul urea 

 3. Belerang 

Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 

lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak 
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berbau dan multivalent. Belerang, dalam bentuk aslinya, adalah sebuah zat padat 

kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau 

sebagai mineral-mineral sulfide dan sulfate. Sulfur adalah unsur penting untuk 

kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Penggunaan komersilnya 

terutama sebagai pupuk (fertilizer) namun juga sebagai bubuk mesiu, korek api, 

insektisida dan fungisida  (Anonim, 2008. http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang). 

Tepung belerang dipakai sebagai fungisida untuk pemberantasan penyakit tepung. 

Umumnya digunakan dalam bentuk serbuk dengan partikel yang halus. Untuk 

mengatasi terjadinya gumpalan pada penyerbukan fingisida di tambah dengan 

bahan karier seperti kolin atau dentonit sulfur. Vitotoksisitasnya lebih rendah 

daripada logam berat dan dapat membunuh jamur dalama jarak waktu tertentu 

atau ’act at a distance’ dengan lebih dulu membentuk gas. Karena itu belerang 

bekerja baik bila termperatur rata-rata lebih tinggi dr 20
0
C, gas SO2 yang terjadi 

akan berubah menjadi SO3 dan H2SO4 di dalam air. Jadi dianggap bahwa pH-lah 

yang berpengaruh pada jamur. Ada yang berpendapat bahwa belerang lebih dulu 

membentuk H2S yang seterusnya dengan adanya sisa belerang dan udara yang 

lembab H2S akan membentuk polisulfida H2SSx. Dalam keadaan tertentu belerang 

dapat juga menyebabkan fitotoksis pada daun, pertumbuhan terhambat dan gugur 

ialah pada daun melon (Cucumis melo L). yang sangat peka. 

 

Dalam perdagangan tersedia 2 macam belerang yaitu belerang lumpur dan 

belerang cirrus. Belerang lumpur harganya lebih murah dan mengandung lebih 

kurang 65% S, agak digroskopik, hingga sebelum digunakan harus dijemur lebih 

dulu dan dicampur dengan kapur tohor dengan perbandingan 9:1. Belerang cirrus 
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mengandung lebih dari 9% S dan tidak higroskopik sehingga dapat segera 

digunakan. 

Pada pengendalian penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman karet yang 

disebabkan oleh Rigidoporus lignosus, belerang telah banyak dimanfaatkan. Hal 

ini karena belerang memiliki kemampuan dapat mengubah lahan menjadi asam, 

yang tidak sesuai dengan kondisi lahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan JAP, 

yaitu tanah yang basa (Lizarmi, 2008) 

 

 

Gambar 3. Struktur molekul belerang. 

 


