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I.  PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang 

 

Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura andalan di Indonesia dan 

mempunyai nilai ekonomis tinggi.  Namun dalam budidaya cabai tidak sedikit 

tantangan dan kendala yang dihadapi, khususnya masalah organisme pengganggu 

tanaman (OPT) yang dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas produksi, 

bahkan dapat menggagalkan panen.  Dalam upaya menyelamatkan tanaman dari 

serangan OPT, tidak jarang petani menerapkan berbagai cara pengendalian OPT 

yang sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dianjurkan, misalnya 

penggunaan fungisida  dan bahan kimia lainnya secara berlebihan. 

 

Penyakit antraknosa pada tanaman cabai dapat disebabkan oleh cendawan 

Colletotrichum acutatum, C. gloeosporioides, atau  C. capsici (Direktorat 

Perlindungan Hortikultura, 2010).  Namun di beberapa negara penyakit ini 

dianggap sebagai dua penyakit, yang masing-masing disebabkan oleh satu jamur.  

Penyakit yang disebabkan oleh jamur Gloeosporium disebut  antraknosa, 

sedangkan penyakit yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum disebut busuk 

matang (“ripe rot”) (Semangun, 1989). 

 

Penyakit antraknosa merupakan masalah serius bagi  para petani cabai karena bisa 

menghancurkan panen hingga 20-90 % terutama pada saat musim hujan (Yusuf, 
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2010).  Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan BPTPH 2010 

Provinsi Lampung, penyakit antraknosa  yang menyerang tanaman cabai di 

Provinsi Lampung Tahun 2010 mencapai 511 ha (ringan – berat) . 

 

Petani biasanya menggunakan fungisida sintetik untuk mengendalikan penyakit 

antraknosa.  Sebagian petani menggunakan fungisida sintetik  yang  belum sesuai 

dengan ketentuan yang telah dianjurkan.  Penggunaan fungisida sintetik yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan.  Untuk itu penggunaan fungisida sintetik harus 

ditekan sekecil mungkin dan sebagai penggantinya harus dicari bahan fungisida 

tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan maupun manusia (Efri, 

2010). 

 

Kitosan dapat menghambat perkembangan spora, mengubah morfologi jamur, 

serta menginduksi enzim yang dapat digunakan sebagi pelindung buah.  Kitosan 

dapat diaplikasikan pada buah dan sayur dengan cara dicelup atau disemprotkan 

(Yanti et al., 2009 dalam Widodo et al., 2013). 

 

Pemanfaatan Trichoderma sp. diharapkan dapat membantu pengendalian penyakit 

tanpa mengganggu kondisi lingkungan.  Pengendalian hayati dengan 

menggunakan agensia hayati seperti Trichoderma sp. diharapkan dapat 

mengurangi ketergantungan terhadap fungisida sintetik dan dapat mengatasi 

dampak negatif dari pemakaiannya untuk pengendalian penyakit tanaman di 

Indonesia (Purwantisari dan Hastuti, 2009 dalam Ismail dan Tenrirawe, 2012). 
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1.2  Tujuan Penelitian       

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kitosan dan Trichoderma sp. 

terhadap keparahan penyakit antraknosa (Colletotrichum capsici (Syd.) Butl. et 

Bisby) pada buah cabai (Capsicum annuum L.). 

 

1.3  Kerangka Pemikiran 

 

Trichoderma sp. adalah jenis cendawan yang tersebar luas di tanah, dan 

mempunyai sifat mikoparasitik.  Mikoparasitik adalah kemampuan untuk menjadi 

parasit cendawan lain.  Sifat inilah yang dimanfaatkan sebagai biokontrol 

terhadap jenis-jenis cendawan fitopatogen (Djatmiko dan Rohadi, 1997 dalam 

Ismail dan Tenrirawe, 2012). 

Belum ada laporan bahwa penggunaan kitosan dapat mengendalikan penyakit 

antraknosa pada buah cabai.  Namun dilaporkan bahwa aplikasi kitosan dari 

ekstrak cangkang kepiting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

penyakit antraknosa pada buah pisang Ambon Curup (Pamekas, 2007).  

Dilaporkan juga bahwa perlakuan kitosan 2,5% secara nyata mampu 

memperpanjang masa simpan buah jambu biji „Crystal‟ 2,83 dan 6,12 hari lebih 

lama dibandingkan perlakuan air dan asam asetat 0,5% (Widodo et al., 2013).  

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kitosan juga mampu menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan penyakit antraknosa pada buah cabai. 

Koloidal kitin merupakan salah satu substrat (sumber karbon) yang dapat 

digunakan untuk menginduksi kitinase pada bakteri, cendawan, dan 
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aktinomisetes.  Kitinase berguna dalam produksi kitooligosakarida. 

Kitooligosakarida berperan sebagai pertahanan tanaman.  Kitinase digunakan 

dalam pertanian sebagai pengendalian cendawan patogen tanaman.   

(Patil, 1999 dalam Sugipriatini 2009). 

 

1.4  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi kitosan dan Trichoderma sp. dapat menekan keparahan penyakit 

antraknosa pada buah cabai. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh antara perlakuan kitosan dan Trichoderma sp. 

terhadap keparahan penyakit antraknosa pada buah cabai. 

3. Kitosan tidak berbeda jauh dengan fungisida berbahan aktif kaptan dalam 

menekan keparahan penyakit antraknosa pada buah cabai.   

 


