
 

 

 

I. BAHAN DAN METODE 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan Jurusan Proteksi 

Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari Desember 2008 sampai 

dengan April 2009. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, erlenmeyer, 

gelas beaker, gelas ukur, tissue, kertas label, kertas saring, cutter, nampan plastik, 

pinset, timbangan listrik, dan bor gabus. Bahan yang digunakan adalah empat 

isolat Trichoderma spp., aquades, alkohol, PDA, fungisida triadimefon 250 EC, 

urea, dan belerang. 

 

 

C. Metode Penelitian  

 

Perlakuan dalam percobaan ini disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan empat (4) perlakuan dan tiga (3) ulangan. Isolat yang akan digunakan 

terdiri atas empat isolat Trichoderma, yaitu isolat hasil isolasi dari tanah di daerah 

Panumangan, Tulang Bawang, yang selanjutnya disebut sebagai isolat 

Panumangan (T1); isolat Trichoderma yang diisolasi dari lahan perkebunan karet 

yang ada di daerah Panumangan, Tulang Bawang yang sudah diaplikasikan 



dengan belerang untuk pengendalian penyakit JAP, yang selanjutnya disebut 

sebagai isolat belerang (T2); isolat yang diisolasi dari tubuh buah jamur Coreolus 

yang ditemukan di Panumangan, Tulang Bawang, yang selanjutnya disebut 

sebagai isolat Coreolus (T3); dan isolat dari  koleksi Klinik Tanaman Jurusan 

Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Unila, yang selanjutnya disebut sebagai 

isolat Klinik Unila (T4). Bahan kimia yang ditambahkan ke media, yaitu fungsida 

triadimefon, urea, dan belerang dengan konsentrasi 6ml/l. Data yang diperoleh, 

yaitu diameter koloni Trichoderma spp diolah dengan menggunakan sidik ragam 

dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%.  

 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Perbanyakan Isolat Trichoderma spp. 

 

Empat isolat yang digunakan dalam penelitian ini diperbanyak dengan 

menggunakan media Potato Dextrose Agar (PDA). Biakan Trichoderma spp. 

yang berasal dari masing-masing isolat diambil dengan menggunakan bor gabus 

dengan ukuran diameter 0.8 cm, lalu diletakkan di tengah-tengah cawan petri yang 

telah berisi media PDA. Biakan ini selanjutnya diinkubasi selama lima hari 

sebelum digunakan dalam pengujian. 

 

2. Aplikasi Perlakuan 

  

Metode yang digunakan untuk menguji kemampuan bertahan Trichoderma spp. 

adalah metode poisoned food - based. Langkah pertama adalah dengan 

mempersiapkan media Potato Dextros Agar (PDA). Setelah itu fungisida yang 

digunakan dicampur dengan media yang telah disiapkan. Selanjutnya biakan 



murni Trichoderma di letakkan pada bagian tengah media, seperti tertera pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema uji kemampuan Trichoderma terhadap fungisida dengan 

metode poisoned food - based. 

 

3. Pengamatan dan Pengumpulan Data 

Variabel yang diamati adalah diameter pertumbuhan koloni vegetatif jamur 

Trichoderma spp. Koloni vegetatif merupakan hifa yang berbentuk benang-

benang halus memanjang, kumpulan benang-benang hifa disebut miselium dan 

berfungsi untuk menyerap makanan.  Pengamatan dilakukan setiap hari sampai 

dengan 7 hari setelah inokulasi. Data pertumbuhan koloni jamur yang didapatkan 

merupakan rata-rata empat kali pengukuran diameter pada daerah yang berbeda 

(Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema pengukuran diameter pertumbuhan isolat Trichoderma spp. 
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