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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Tanaman lada (Piper nigrum L.) adalah tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi

tinggi.  Tanaman ini dapat mulai berbuah pada umur 2-3 tahun.  Di Lampung,

komoditas ini banyak diusahakan petani dalam bentuk perkebunan kecil yang

diusahakan secara turun temurun dengan padat tenaga kerja.  Produktivitas kebun

lada rakyat di Lampung masih tergolong rendah yaitu rata-rata 591 kg/ha, masih

cukup rendah dibanding produktivitas nasional yang mencapai 800 kg/ha (Suprapto

& Yani, 2008).

Hingga saat ini, lahan perkebunan lada terus menyusut.  Berdasarkan data

Kementerian Pertanian, luas lahan perkebunan lada pada tahun 2009 sekitar 185.941

ha dan terus menyusut menjadi sekitar 178.622 ha pada tahun 2012 atau sekitar 3,9%.

Dari luasan tersebut, sekitar 70% didominasi oleh lada hitam dan sisanya sebanyak

30% merupakan tanaman lada putih (Anonim A, 2014).

Kendala serius yang dihadapi dalam budidaya tanaman lada salah satunya adalah

penyakit busuk pangkal batang lada (BPBL) atau busuk kaki (foot rot).  Penyakit ini
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merupakan penyakit penting dalam budidaya tanaman lada.  Penyakit BPBL pada

tanaman lada disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici.  Menurut Manohara et al.

(2005), jamur P. capsici telah ditemukan tersebar hampir di semua pertanaman lada

di Indonesia. Tanaman lada yang terserang jamur ini menunjukkan gejala tanaman

menjadi layu, daun menjadi kuning dan lemas, sering daun menjadi hitam kemudian

gugur (Semangun, 2000). Di Indonesia, penyakit BPBL menyebabkan kerusakan

pertanaman lada 10 sampai 15% setiap tahunnya (Kasim, 1990 dalam Wahyuno et

al., 2009).

Phytophthora capsici merupakan jamur tular tanah (soil-borne), sehingga sulit

terdeteksi keberadaannya.  Selain itu jamur tersebut  mudah tersebar melalui tanah

yang terkontaminasi, terbawa aliran air atau bagian tanaman yang sakit.  Gejala yang

nampak di permukaan tanah berupa tanaman layu, sebagai indikasi serangan yang

telah lanjut yang terjadi di dalam tanah (Manohara et al., 2005).  Pengendalian

penyakit BPBL akan semakin sulit apabila jamur P. capsici telah berada di dalam

jaringan tanaman, sehingga pengendalian secara kimia menggunakan pestisida masih

menjadi satu – satunya cara dalam mengendalikan penyakit ini (Schwinn, 1983 dalam

Wahyuno et al., 2009).  Namun dalam kenyataannya, pengendalian penyakit BPBL

secara kimia menimbulkan masalah bagi produk yang dihasilkan maupun bagi

lingkungan.  Penggunaan fungisida akan meninggalkan residu bahan kimia pada

produk hasil panen, fungisida yang harus diaplikasikan secara terus menerus akan

menambah biaya produksi bagi petani dan yang lebih menghawatirkan adalah

tercemarnya lingkungan hidup karena bahan aktif yang terkandung dalam fungisida
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sulit untuk terurai. Atas alasan tersebut, maka perlu dicari alternatif pengendalian

yang ramah lingkungan dalam mengendalikan penyakit BPBL.

Pengendalian hayati dengan menggunakan mikroorganisme merupakan alternatif

pengendalian yang perlu dikaji dan dikembangkan, sebab relatif aman serta bersifat

ramah lingkungan. Telah banyak dilaporkan beberapa mikroorganisme antagonis

memiliki daya antagonisme yang tinggi terhadap patogen tanaman dan dapat

menekan perkembangan patogen tular tanah (soil-borne pathogen) (Trianto, 2003

dalam Soenartiningsih et al., 2011), salah satunya adalah jamur Trichoderma spp.

yang diaplikasikan bersama dengan pemberian bahan organik. Jamur Trichoderma

spp. memiliki kemampuan kompetisi (ruang dan makanan), antibiosis (pembentukan

antibiotik), dan parasitisme dalam menghambat pertumbuhan jamur patogen

(Dafarudin, 2004 dalam Kurniati, 2012).

Musnawar (2003) dalam Tindaon (2008) melaporkan bahwa pemberian bahan

organik pada sekitar perakaran tanaman mampu meningkatkan populasi dan aktivitas

mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman seperti Trichoderma spp.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui keefektifan

jamur Trichoderma harzianum yang diaplikasikan dengan bahan organik terhadap

keterjadian penyakit Busuk Pangkal Batang pada tanaman lada.
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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan isolat Trichoderma

harzianum yang dikombinasikan dengan bahan organik dalam mengendalikan

penyakit Busuk Pangkal Batang Lada di lapangan.

1.3 Kerangka Pemikiran

Trichoderma spp. merupakan jamur saprofit yang hidup di tanah dan bahan organik,

namun secara alami mampu  menjadi parasit bagi banyak jenis jamur penyebab

penyakit tanaman atau memiliki spektrum pengendalian yang luas.  Selain itu, jamur

Trichoderma spp. dapat menjadi hiperparasit pada beberapa jenis jamur penyebab

penyakit tanaman (Trianto dan Gunawan Sumantri, 2003 dalam Purwantisari &

Hastuti, 2009).

Dari hasil penelitian Ginting & Maryono (2011) disimpulkan bahwa semua isolat

Trichoderma spp. yang diperoleh dari sampel tanah kebun lada di Cahaya Negeri

Lampung Utara dan sampel tanah kebun Percobaan BPTP Natar menekan

perkembangan koloni P. capsici in vitro dalam media PDA.

Dalam Ginting & Maryono (2011) dikemukakan bahwa semua isolat Trichoderma

menghambat koloni P. capsici. Besarnya penghambatan berbeda-beda (p<0,05)

antar-isolat Trichoderma.  Isolat yang paling baik dalam menekan pertumbuhan P.

capsici ialah T. harzianum isolat E, yang selanjutnya digunakan dalam uji efikasi.

Besarnya penekanan masing-masing isolat Trichoderma terhadap P. capsici yaitu
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30% untuk isolat A, 50% untuk isolat B, 40% untuk isolat C, 45% untuk isolat D dan

55% untuk isolat E. Selain itu, telah dilaporkan bahwa perbedaan strain Trichoderma

memberi pengaruh yang berbeda terhadap keefektifan dalam pengendalian penyakit

(Hebbar dan Lumsden, tanpa tahun dalam Ginting & Maryono, 2011).

Dalam penelitian Retnosari (2011) dikemukakan bahwa interaksi antara koloni

Trichoderma harzianum dan Botryodiplodia pada uji antagonis ditunjukkan pada hari

ke-2 dengan persentase penghambatan sebesar 41.32% dan mencapai 100% pada hari

ke-7. Dalam penelitian Ismail dan Tenrirawe (2014) juga terbukti bahwa

Trichoderma spp. dapat menekan pertumbuhan Phytophthora infestans secara in vitro

dengan rata-rata penghambatan pada hari ke-7 sebesar 40,18%.

Menurut Rifai (1969) dalam Purwantisari & Hastuti (2009), berbagai spesies

Trichoderma yang umum dijumpai di Indonesia yaitu T. piluliferum, T. polysporum,

T. hamatum, T. koningii, T. aureoviride, T. harzianum, T. Longibrachiatum, T.

psudokoningii, dan T. viride.

Menurut Suryanti et al. (2003) dalam Lehar (2012), jamur Trichoderma spp. mampu

mendekomposisi lignin, selulosa, dan kithin dari bahan organik menjadi unsur hara

yang siap diserap tanaman.  Dengan demikian pemberian pupuk organik selain

sebagai sumber nutrisi bagi jamur Trichoderma spp. juga dapat meningkatkan jumlah

ketersediaan N, P dan K untuk tanaman pada konsentrasi yang stabil (Arifin dan

Pancadewi, 1998 dalam Lehar, 2012).



6

Menurut Ismujiwanto et al. (1996) dalam Ismail dan Tenrirawe (2014), aplikasi T.

viride dengan kompos jerami dapat menurunkan intensitas serangan Fusarium

oxysporum pada pangkal batang dan akar tanaman vanili. Penelitian yang dilakukan

oleh Darmono (1994) dalam Ismail dan Tenrirawe (2014) tentang aplikasi

Trichoderma spp. dengan menggunakan dedak ternyata dapat menekan serangan

Phytophthora spp. di dalam jaringan buah kakao. Hasil penelitian Djatmiko dan

Rohadi (1997) dalam Ismail dan Tenrirawe (2014) menunjukkan bahwa pelet T.

harzianum yang diperbanyak dalam sekam padi dan bekatul mempunyai kemampuan

menekan patogenitas Plasmodiophora brassicea dan penyakit akar gada, baik pada

tanah andosol maupun latosol.

Dalam penelitian Saragi (2008) dikemukakan bahwa ada perbedaan tingkat serangan

Peronosclerospora maydis pada tanaman jagung setelah diaplikasikan dengan dua

jenis bahan organik.  Serangan terberat terjadi pada kontrol (tanpa aplikasi bahan

organik) sebesar 37,78%, sedangkan pada aplikasi jerami padi dan daun jagung

berturut-turut sebesar 22,22% dan 20,00%.  Hal yang sama juga ditunjukkan pada

tingkat serangan Puccinia. Tingkat serangan Puccinia dengan pemberian bahan

organik jerami padi dan daun jagung berturut-turut sebesar 6,73% dan 6,56%, lebih

rendah dibandingkan dengan kontrol sebesar 8,27%.
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1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Isolat Trichoderma sp. dapat menekan pertumbuhan Phytophthora capsici in

vitro.

2. Kemampuan Trichoderma dalam menekan pertumbuhan Phytophthora capsici

berbeda-beda antar isolat.

3. Kombinasi antara isolat Trichoderma sp. terpilih dan bahan organik dapat

menekan perkembangan penyakit BPBL di lapangan.

4. Jenis bahan organik yang berbeda mempunyai kemampuan yang berbeda secara

tidak langsung dalam menekan perkembangan penyakit.


