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I.  PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Cabai (Capsicum  annum)  merupakan  salah  satu komoditas  hortikultura  yang 

memiliki  nilai  ekonomi  penting  di  Indonesia.  Produksi cabai besar segar 

dengan tangkai tahun 2012 sebesar 130,13 ribu ton dengan luas panen cabai besar 

tahun 2012 sebesar 22,71 ribu hektar, dan rata-rata produktivitas 5,73 ton per 

hektar.  Dibandingkan tahun 2011, terjadi peningkatan produksi sebesar 11,00ribu 

ton (9,23 persen).  Kenaikan ini disebabkan kenaikan produktivitas sebesar 0,42 

ton per hektar (7,91 persen) dan peningkatan luas panen sebesar 252 hektar (1,12 

persen) dibandingkan tahun 2011 (Balai Penelitian Benih Selektani, 2013). 

 

Luas panen tanaman cabai yang meningkat tidaklah berarti tidak mengalami 

kendala.  Beberapa kendala diantaranya adalah teknis budidaya, kekahatan 

haradalamtanah, serangan hama dan penyebab penyakit.  Penyakit antraknosa 

adalah kendala budidaya cabai.  Penyakit antraknosa merupakan penyakit yang 

sangat merugikan petani cabai.  Infeksi jamur ini tidak terbatas pada saat buah 

masih di tanaman, tetapi juga  mengancam setelah usai panen.  Infeksi dimulai 

dari munculnya bercak kuning yang berubah menjadi coklatkehitaman.  Infeksi 

menyebabkan gejala buah menjadi lunak dan membusuk.  Salah satu penyebab 

penyakit antraknosa adalah Colletotrichum capsici.  Infeksi C. capsici melalui 
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benih atau melalui kulit buah .  Inokulum potogen tular benih pada cabai biasanya 

berupa miselium atau spora yang dorman pada permukaan benih, atau berupa 

miselium yang dorman pada embrio.  Colletotrichum pada buah masuk ke dalam 

ruang biji (Semangun, 2000).  

 

Pengendalian penyakit antraknosa masih bertumpu pada penggunaan fungisida.  

Penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus ternyata tidak efektif dan dapat 

mengakibatkan timbulnya resistensi dan berbahaya bagi lingkungan (Nurhayati, 

2007).  Beberapa fungisida dipandang tidak lagi untuk mengendalikan antraknosa.  

Ketidak efektifan fungisida yang berbahan aktif  benomil, kintozeb dan blastisidin 

di daerah Sumatera Barat, Brebes, Demak, tampak dari kerugian yang terjadi  

berturutan mencapai kerugian sebesar 35%, 45%,  65% (Marlina dkk., 2012). 

 

Oleh karena itu perlu dicari alternatif pengendalian yang ramah lingkungan, yaitu 

dengan cara menanggulangi infeksi patogen yang timbul dengan menggunakan 

agensia hayati.  Salah satu agensia hayati yang sering digunakan untuk 

mengendalikan penyakit tanaman adalah Trichoderma spp. 

 

Kemampuan Trichoderma spp. untuk menghambat pertumbuhan pathogen 

tanaman dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung.  Secara tidak langsung 

berarti Trichoderma spp.dapat menginduksi resistensi sistemik dan lokal tanaman 

terhadap berbagai patogen.  Ketahanan tanaman tersebut dapat terlihat dari 

peningkatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Harman dkk., 2004). 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma 

harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma koningii terhadap penyakit 

antraknosa (C.  capsici) pada dua varietas cabai yaitu Ferosa dan Laris. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Azmi dan Krestini (2011), ketahanan tanaman terhadap suatu penyakit 

pada berbagai genotipe tanaman tidak akan sama.  Ketahanan terhadap suatu 

penyakit dikendalikan oleh gen-gen ketahanan yang terekspresi kedalam 

morfologi tanaman yang akan mendukung terjadinya mekanisme ketahanan 

terhadap penyakit  antraknosa.  Selain ketahanan alami tanaman terdapat pula 

ketahanan yang terimbas dari adanya suatu aplikasi senyawa atau agensia hayati 

tertentu.  

 

Menurut Alfano dkk. (2007), Trichoderma spp. dapat mengimbas ketahanan 

tanaman tomat terhadap penyakit Xanthomonas vesicatoria.  Jamur Trichoderma 

spp. tersebut   memberikan tambahan ketahanan padatomat secara terimbas 

Trichoderma spp. dapat menyebabkan efek sistemik dalam tanaman tomat 

maupun tanaman lain yang dapat terinfeksi oleh X. vesicatoria. 

 

Menurut  Kieu Oanh dkk. (2006), kemampuan dua varietas cabai Mae ping dan 

Man dum biasa ditanam di Thailand tidak dapat  menahan penyakit antraknosa. 

Namun demikian dengan aplikasi T. harzianum  dapat mengimbas ketahanan 

tanaman cabai sehingga kedua varietas cabai tersebut menjadi tahan terhadap 

antraknosa.  T. harzianum  memiliki potensi dapat menurunkan keparahan 
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penyakit antraknosa.  Disamping itu T. harzianum dapat meningkatkan produksi 

buah cabai varietas Man dum. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

1. Pengaruh T. harzianum, T. viride, dan T. koningii berbeda-beda dalam 

meningkatkan ketahanan tanaman cabai terhadap penyakit antraknosa 

2. Varietas Ferosa dan Laris memiliki ketahanan yang berbeda terhadap 

penyakit antraknosa 

3. Aplikasi T. harzianum, T. viride, dan T.koningii  berpengaruh untuk 

mengurangi keparahan penyakit antraknosa dan meningkatkan pertumbuhan 

cabai pada varietas Ferosa dan Laris. 


