
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman pangan di Indonesia. Meningkatnya

kebutuhan padi setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Kebutuhan padi Nasional pada tahun 2007 mencapai 30,91 juta ton dengan asumsi

konsumsi per kapita rata-rata 139 kg per tahun. Indonesia dengan rata-rata

pertumbuhan penduduk 1,7 persen per tahun dan luas areal panen 11,8 juta hektar

dihadapkan pada ancaman rawan pangan pada tahun 2030 (Wiyono, 2008).

Kenyataannya, pada kondisi kebutuhan padi yang terus meningkat produksi padi

menurun. Pada umunya kendala yang sering dihadapi para petani adanya

organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu salah satu penyakit busuk batang

padi yang sering disebut penyakit blas leher yang disebabkan oleh jamur patogen

Pyricularia grisea Sacc (sinonim Pyricularia oryzae Carava) (Rossman et al.,

1990).

Penyakit busuk batang padi merupakan salah satu penyakit penting pada padi,

baik pada padi lahan kering maupun padi lahan sawah. Penyakit busuk batang

padi menyerang bagian tanaman padi stadium generatif. Pada varietas yang rentan

dan kondisi yang mendukung perkembangan cendawan dapat menyebabkan
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petani gagal panen. Banyak referensi mengatakan terjadi penurunan produksi

hingga 50%. Akibat dari serangan penyakit ini bulir tidak berisi penuh atau belum

masak secara fisiologis menjadikan persentase beras pecah dan beras kapur lebih

banyak. Kerugian secara kualitatif mengakibatkan nilai ekonomi menurun.

Pada saat ini upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman masih

menggunakan pestisida sebagai upaya pengendalian utama. Kenyataan

menunjukkan pengendalian dengan menggunakan senyawa kimia bukan alternatif

yang terbaik, karena sifat racun yang terdapat dalam senyawa tersebut dapat

meracuni manusia, ternak piaraan, serangga penyerbuk, musuh alami, tanaman,

serta lingkungan yang dapat menimbulkan polusi bahkan pemakaian dosis yang

tidak tepat bisa membuat hama dan penyakit menjadi resisten. Selain itu

penggunaan pestisida sintetik yang tidak bijaksana dapat memicu timbulnya

patogen yang resisten terhadap pestisida sintetik yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya alternatif pengendalian yang efektif

terhadap penyakit tanaman seperti pengendalian biologi (hayati). Contohnya

virus, jamur atau cendawan, bakteri atau aktinomisetes. Adapun jamur atau

cendawan yang mempunyai potensi sebagai agen hayati dari jamur patogenik

adalah Trichoderma koningii (Tindaon, 2008). Jamur Trichoderma koningii

digunakan sebagai jamur atau cendawan antagonis yang mampu menghambat

perkembangan patogen melalui proses mikroparasitisme, antibiosis dan kompetisi

(Rifai et al., 1996). Pengendalian hayati terhadap patogen dengan menggunakan

mikroorganisme antagonis dalam tanah memiliki harapan yang baik untuk

dikembangkan karena pengaruh negatif terhadap lingkungan tidak ada.
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Pada penelitian ini, setelah tahap isolasi dilakukan uji antagonis untuk mengetahui

apakah jamur Trichoderma koningii mampu menghambat pertumbuhan jamur

patogen Pyricularia grisea, dan dilakukan tahap lebih lanjut dengan mengisolasi

enzim yang dihasilkan oleh jamur antagonis untuk mengetahui enzim mana yang

bekerja lebih unggul dalam penghambatan pertumbuhan jamur patogen.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengisolasi jamur penyebab busuk batang padi.

2. Mengetahui daya antagonis jamur Trichoderma koningii terhadap jamur

penyebab busuk batang padi secara in vitro.

3. Mengetahui daya hambat enzim yang dihasilkan oleh jamur Trichoderma

koningii terhadap jamur patogen penyebab busuk batang padi.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang jamur penyebab busuk batang padi.

2. Memberikan informasi akan potensi jamur Trichoderma koningii dalam

menghambat penyakit busuk batang padi.

3. Memberikan informasi mengenai manfaat Jamur Trichoderma koningii

khususnya dalam bidang industri dan pertanian.


