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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Penyakit Antraknosa Cabai 

 

Penyakit antraknosa pada tanaman cabai disebabkan oleh tiga spesies cendawan 

Colletotrichum yaitu C. acutatum, C. gloeosporioides, dan C. capsici (Direktorat 

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

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

(Semangun, 1989). 

C. capsici semula disebut C. nigrum yang diduga juga sama dengan Vermicularia 

capsici.  Jamur ini mempunyai banyak aservulus, tersebar, di bawah kutikula atau 

pada permukaan.  Seta coklat tua, bersekat, kaku, meruncing ke atas. Konidium 

hilain, berbentuk tabung (silindris), ujung-ujungnya tumpul, atau bengkok seperti 

sabit (Semangun, 1989). 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan BPTPH 2010, OPT yang 

menyerang tanaman cabe di Provinsi Lampung Tahun 2010 ada 17 jenis terdiri 

dari 8 jenis hama dan 9 jenis penyakit.  Penyakit cabai yang dominan yaitu 

antraknosa 511 ha (ringan – berat)  dan virus kuning 262,5 ha (ringan – berat).   

Siklus penyakit antraknosa diawali dari jamur pada buah masuk ke dalam ruang 

biji dan menginfeksi biji.  Jamur tersebut dapat menginfeksi semai yang tumbuh 

dari biji sakit.  Kemudian  jamur menyerang daun, batang  dan akhirnya 

menginfeksi buah.  Jamur hanya sedikit sekali mengganggu tanaman yang sedang 
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tumbuh, tetapi menggunakan tanaman ini untuk bertahan sampai terbentuknya 

buah hijau.  Selain itu jamur dapat bertahan pada sisa-sisa tanaman sakit, 

seterusnya konidium disebarkan oleh angin (Semangun, 1989). 

Gejala antraknosa sangat mudah dikenali dengan gejala awal pada buah cabai 

berupa bercak kecil dan berair.  Ukuran luka tersebut dapat mencapai 3 – 4 cm 

pada buah cabai yang berukuran besar.  Pada serangan lanjut yang sudah parah, 

gejala luka tersebut lebih jelas tampak seperti luka terbakar matahari dan 

berwarna antara merah tua sampai coklat menyala hingga warna hitam.  Pada saat 

sudah parah, penyakit ini akan sangat merusak, dapat menyebabkan nekrosis dan 

bercak pada daun, cabang atau ranting.  Penyebab penyakit memencar melalui 

percikan air dan jarak pemencaran akan lebih jauh jika disertai adanya hembusan 

angin.  Penyakit antarknosa telah menyebar luas di daerah-daerah pertanaman 

cabai yang kondisinya sangat lembab atau daerah dengan curah hujan tinggi 

(Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, 2010). 

Cendawan penyebab penyakit antraknosa berkembang dengan sangat pesat bila 

kelembaban udara cukup tinggi yaitu bila lebih dari 80 % RH dengan suhu 32
0
C. 

Serangan jamur C. capsici pada biji cabai dapat menimbulkan kegagalan 

berkecambah atau bila telah menjadi kecambah dapat menimbulkan rebah 

kecambah, sedangkan pada tanaman dewasa dapat menimbulkan mati pucuk, 

infeksi lanjut ke bagian lebih bawah yaitu daun dan batang yang menimbulkan 

busuk kering warna cokelat kehitam-hitaman (Yusuf, 2010).   
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2.2  Pengendalian Penyakit Antraknosa Cabai 

Tindakan untuk membersihkan benih (sanitasi) serta pergiliran tanaman bukan 

inang adalah bagian terpenting bagi pencegahan penyakit ini.  Pemakaian 

fungisida yang tepat dan akurat dapat digunakan untuk mengurangi penyakit ini.  

Tindakan kultur teknis lainnya yang disarankan adalah menanam cabai pada 

musim kemarau, menghindari penanaman pada musim banyak hujan, perbaikan 

drainase, membuat bedengan searah angin, sanitasi pertanaman dengan 

membuang rumput-rumputan dan buah cabai yang terserang penyakit busuk buah, 

dan penggunaan varietas tahan seperti “Hot Beauty” (Semangun, 1989). 

 

2.3   Pengendalian Hayati 

 

Pengendalian hayati adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) dengan menggunakan organisme selain OPT itu sendiri.  Karena itu 

pengendalian hayati dapat dikatakan suatu proses menekan, mengurangi atau 

meniadakan penyebab penyakit atau patogen baik yang telah aktif menyerang 

maupun yang berada pada stadia dormansi. 

   

Ada banyak cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian 

akibat serangan jamur patogen tersebut, diantaranya perbaikan sistem budidaya 

tanaman, penggunaan bahan tanam yang bebas penyakit, pengendalian dengan 

fungisida, dan pengendalian secara hayati (Rompas, 1997). 

 

Dalam rangka konsep pengendalian penyakit terpadu, penggunaan bahan kimia 

merupakan alternatif terakhir dan sebagai pelengkap saja.  Pengendalian secara 
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biologi lebih mengutamakan pemanfaatan musuh alami atau agen pengendali 

hayati sebagai komponen utama (Rompas, 1997). 

 

Keberhasilan penerapan pengendalian hayati sangat ditentukan dengan ketepatan 

pemilihan agen pengendali, untuk itu perlu pengetahuan tentang ekologi dan 

biologi  patogen sebelum menentukan agen pengendali yang digunakan.  Diantara 

sifat yang harus dimiliki agen pengendali hayati adalah : (1) mampu tumbuh lebih 

cepat dibanding patogen ; (2) bersifat sebagai pesaing (kompetitor) terhadap 

patogen ; (3) mampu menghasilkan senyawa antibiosis, enzim dan toksin yang 

mampu menghambat pertumbuhan patogen ; (4) mudah dibiakkan pada media 

buatan; (5) tidak menimbulkan penyakit pada tanaman (Rompas, 1997). 

Kitosan dapat diperoleh dengan mengkonversi kitin, sedangkan kitin sendiri dapat 

diperoleh dari kulit udang.  Multiguna kitosan tidak terlepas dari sifat alaminya, 

sifat alami tersebut dapat dibagi menjadi dua sifat besar, yaitu sifat kimia dan sifat 

biologi.  Sifat kimia kitosan sama dengan kitin tetapi yang khas antara lain adalah 

polimer poliamin berbentuk linier, mempunyai gugus amino aktif dan mempunyai 

kemampuan mengikat beberapa logam.  Sedangkan sifat biologi kitosan antara 

lain adalah bersifat biokompatibel (sebagai polimer alami sifatnya tidak 

mempunyai akibat samping, tidak beracun, tidak dapat dicerna dan mudah 

diuraikan oleh mikroba) dan dapat berikatan dengan sel mamalia dan sel mikroba 

secara agresif (Rismana, 2001 dalam Winan,  2008). 

Dilaporkan bahwa pelapisan kitosan dapat menunda pemasakan dan 

memperpanjang masa simpan buah mangga pada suhu 15±1°C dan 85-90% RH 

selama 35 hari.  Perlakuan buah mangga dengan kitosan (2%) efektif dalam 
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mengurangi timbulnya kebusukan dan kerusakan berat, dan menunda perubahan 

warna, pH dan keasaman hasil titrasi saat penyimpanan sehingga dapat 

meningkatkan mutu mangga (Wang, 2007 dalam Sugipriatini 2009).  

 

Kitosan merupakan bahan kimia multiguna berbentuk serat dan merupakan 

kopopolimer berbentuk lembaran tipis, berwarna putih atau kuning, tidak berbau. 

Kitosan merupakan produk diasetilase kitin melalui proses kimia menggunakan 

enzim kitin diacetilase (Rismana, 2001 dalam Winan, 2008). 

Kitosan memiliki gugus aktif yang akan berikatan dengan  mikroba.  Kitosan 

dapat berikatan dengan sel mamalia dan sel mikroba secara agresif sehingga 

kitosan mampu menghambat pertumbuhan mikroba (Hardjito, 2001 dalam Winan, 

2008). 

 

Trichoderma spp. banyak diteliti dan diaplikasikan dalam pengendalian jamur-

jamur patogen tanah.  Kemampuan Trichoderma spp. menghasilkan antibiotik 

menyebabkan terhambatnya petumbuhan jamur patogen disekitarnya, disamping 

itu keberadaan Trichoderma spp. dapat membuat keasaam tanah (pH) menjadi 

tidak optimum bagi patogen, sehingga terjadi ketidak seimbangan konsentrasi 

nutrisi dan selanjutnya tidak dapat dimanfaatkan oleh patogen dan pada akhirnya 

mampu menekan infeksi (Rompas, 1997). 

Trichoderma spp. mempunyai sifat antagonis yaitu mikroorganisme yang 

mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap mikroorganisme lain yang 

tumbuh dan berasosiasi dengannya.  Antagonis meliputi (a) kompetisi nutrisi atau 

sesuatu yang lain dalam jumlah terbatas tetapi tidak diperlukan oleh OPT, (b) 
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antibiosis sebagai hasil dari pelepasan antibiotika atau senyawa kimia yang lain 

oleh mikroorganisme dan berbahaya bagi OPT, dan (c) predasi, hiperparasitisme, 

dan mikoparasitisme atau bentuk yang lain dari eksploitasi langsung terhadap 

OPT oleh mikroorganisme yang lain (Istikorini, 2002 dalam Ismail dan 

Tenrirawe, 2012). 

Trichoderma spp. mampu menghambat pertumbuhan C. capsici pada 

media PSA maupun pada buah Cabai.  Salah satu faktor yang menyebabkan 

pertumbuhan C. capsici terhambat karena cendawan Trichoderma spp. dapat 

mengeluarkan toksin yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan 

bahkan mematikan inangnya (Baharia, 2000 dalam Ismail dan Tenrirawe, 2012). 


