
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kakao (Theobroma cacao L.) adalah salah satu produk pertanian yang memiliki 

peranan yang cukup penting dan dapat diandalkan dalam mewujudkan program 

pembangunan pertanian.  Produksi kakao Indonesia pada tahun 2010 mengalami 

peningkatan dari 809.583 ton pada tahun 2009 menjadi 844.626 ton target 

produksi kakao ini sebenarnya jauh dari ideal, jika dibandingkan dengan luas 

lahan perkebunan kakao di Indonesia yang sudah mencapai 1,5 juta hektar, 

dengan luas lahan sebesar itu seharusnya Indonesia mampu menghasilkan kakao 

sebanyak 1 juta ton di tahun 2011 dengan catatan lahan perkebunan dikelola 

dengan baik (BPTP, 2010).  Namun, pada kenyataannya produksi kakao di 

Indonesia terus menurun.  Hal ini disebabkan karena adanya penyakit busuk buah 

kakao yang disebabkan oleh jamur Phythopthora palmivora (Manti, 2009; Harmel 

dan Nasir, 2009). 

 

Phytophthora palmivora merupakan salah satu patogen penyebab penyakit yang 

dominan pada tanaman kakao.  Patogen ini dapat menyebakan penyakit busuk 

buah, kanker batang, dan hawar daun yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman kakao sehingga dapat menurunkan produksi buah kakao 

(Sriwati dan Muarif, 2012). 
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Pengendalian patogen secara kimiawi cukup efektif, tetapi menimbulkan masalah 

baru yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan dan mematikan organisme lain 

yang bermanfaat (Sukamto dan Pujiastuti, 2004).  Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Sukamto dan Pujiastuti tahun 2004, pengendalian penyakit busuk 

buah dapat dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme antagonis sebagai 

agen pengendali hayati, salah satunya dengan menggunakan jamur Trichoderma 

koningii.  Pengendalian ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan 

pestisida kimiawi karena tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan 

organism lain yang bermanfaat dapat tetap hidup. 

 

Jamur Trichoderma koningii merupakan salah satu jamur saprofit tanah yang 

hidup bebas dan memiliki interaksi yang tinggi dalam sistem perakaran, dan 

tanah.  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harman tahun 2004, Trichoderma 

koningii dapat digunakan sebagai agen hayati yang mampu mengendalikan 

penyakit tanaman karena memiliki beberapa mekanisme antagonis seperti 

kompetisi, mikoparasitme, dan antibiosis.  Selain itu, Trichoderma koningii juga 

dapat menghasilkan toksin, enzim serta mampu menghambat atau mendegradasi 

enzim yang sangat penting bagi jamur patogen tanaman.  Trichoderma koningii 

memiliki kemampuan sebagai agen pengurai sebab dapat menghasilkan enzim 

chitinolitik dan selulase yang dapat menguraikan selulosa, hemiselulosa dan lignin  

menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

jamur patogen seperti jamur penyebab busuk buah kakao. 

 

Oleh karena itu, pada penelitian ini telah dilakukan uji antagonis jamur 

Trichoderma koningii terhadap penyakit busuk buah kakao, uji aktivitas beberapa 
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enzim yang dihasilkan oleh jamur Trichoderma koningii dan uji antagonis enzim 

terhadap jamur patogen. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

a) Mengisolasi jamur penyebab busuk buah kakao. 

b) Mengetahui daya antagonis jamur Trichoderma koningii terhadap 

Phythopthora palmivora secara in vitro. 

c) Mengetahui enzim yang dihasilkan oleh jamur Trichoderma koningii 

dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan jamur Phythopthora palmivora. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

a) Memberikan informasi mengenai jenis enzim dari Trichoderma koningii 

dalam menghambat jamur patogen pada kakao. 

b) Jamur Trichoderma koningii digunakan untuk berbagai keperluan, 

khususnya dalam bidang industri dan pertanian. 

 


