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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Produksi pepaya Indonesia pada tahun 2013 mencapai 871,275 ton dan 

produksi menurun menjadi 830,491 ton pada tahun 2014. Jumlah produksi pepaya 

termasuk 6 besar produksi buah nasional setelah pisang, mangga, jeruk, nanas, 

dan salak (Ditjen Horti 2017; BPS 2017). 

Pepaya merupakan salah satu produk buah unggulan Indonesia 

berdasarkan jumlah produksinya. Produksi pepaya Indonesia dapat ditingkatkan 

dengan kualitas yang baik. Pepaya merupakan salah satu buah yang tergolong 

dalam buah dengan respirasi klimakterik. Buah dengan respirasi klimakterik 

adalah buah dengan produksi CO2 yang meningkat seiring dengan pematangan 

buah dan produksi etilen yang tinggi pada saat buah matang (Zulkarnain, 2009). 

Produksi etilen yang tinggi menyebabkan pematangan buah yang cepat. 

Kecepatan pematangan buah ini menyebabkan daya simpan yang rendah.  

Mutu buah pepaya untuk pemasaran dengan waktu pemasaran yang cukup 

lama (ekspor) perlu dijaga dengan meningkatkan daya simpan. Kualitas pepaya 

yang sampai ke tangan konsumen sangat dipengaruhi oleh umur panen. Pepaya 

yang dipanen pada waktu yang kurang tepat dapat mempengaruhi lama 

penyimpanan dan kualitas pepaya (Taris, 2015). Salah satu masalah pasca panen 

pepaya yang terjadi di Indonesia adalah rantai pemasaran produk yang panjang. 

Saat transportasi dalam pengangkutan terkadang ada pepaya yang matang di 

perjalanan dan mengalami kebusukan. Hal ini dapat disebabkan oleh pemanenan 

pepaya yang lewat dari umur panen yang baik.
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Mengingat produksi yang tinggi dibutuhkan cara penyimpinan pasca 

panen yang efektif. Penyimpanan buah-buahan dan sayuran sangat rentan 

terhadap berbagai penyakit pascapanen, sehingga keuntungan finansial menjadi 

lebih rendah dan dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen (Freeman 

dkk., 1998). Salah satu kendala didalam budidaya tanaman buah-buahan 

khususnya pepaya adalah adanya serangan patogen Colletotrichum 

gloeosporioides. Penyakit antraknosa adalah penyakit terpenting yang menyerang 

tanaman pepaya di Indonesia khususnya pada waktu pascapanen yang sangat 

berbahaya dan bersifat latent infection. Penyakit antraknosa yang disebabkan oleh 

Colletotrichum gloeosporiodes merupakan penyakit utama yang dapat 

menyebabkan kerugian (Than dkk., 2008). Penyakit ini meluas pada kondisi 

lembab dan tingkat kelembapan kurang dari 95°C. Fungisida sintetik merupakan 

bahan utama yang digunakan untuk pengendalian penyakit pascapanen buah-

buahan dan sayuran (Bautista-Baños dkk., 2006).  

Pengendalian penyakit antranoksa selama ini dilakukan secara kimiawi 

dengan menggunakan fungisida sintetik. Cara pengendalian penyakit antraknosa 

dengan menggunakan fungisida sintetik memang lebih praktis dibandingkan 

dengan cara pengendalian lain. Fungisida sintetik banyak digunakan oleh petani 

karena memiliki periode pengendalian panjang, cepat menurunkan penyakit, 

mudah dan praktis untuk digunakan, mudah dan praktis disimpan, dan mudah 

mendapatkannya (Syamsudin, 2003). Penggunaan pestisida kimia dapat 

menimbukan masalah baru bagi petani, diantaranya terjadi peningkatan resistensi 

patogen terhadap bahan kimia. Beberapa jenis patogen telah resisten terhadap 
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benomil, kintozeb dan blastisidin-s. Selain itu pengendalian secara kimia 

memerlukan biaya yang cukup tinggi serta residu bahan kimia pada hasil tanaman 

(Nasar, 2003 dalam Marlina dkk., 2012). 

Penggunaan fungisida sintetik telah meningkatkan kekhawatiran 

konsumen dan penggunaannya menjadi lebih ketat karena efek karsinogenik, 

masalah toksisitas, residu, pencemaran lingkungan, terjadinya resistensi mikroba 

dan input yang tinggi (Rial-Otero dkk., 2005). Residu standar fungisida 

azoxystrobin menurut positif list yaitu sebesar 0,01 mg/kg (The Japan Food 

Chemical Research Foundation, 2015). Sedangkan kebanyakan di pasaran 

konsentrasi fungisida kimia yang digunakan diatas residu standar sehingga 

berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Oleh karena itu dituntut pengembangan 

strategi alternatif untuk perlindungan tanaman pengganti fungisida kimia (Terry 

dan Joyce, 2004). 

 Fase pascapanen merupakan fase yang cocok untuk penerapan metode 

pengendalian secara biologis (Mari dan Guizzardi, 1998). Oleh karena itu 

penggunaan kitinase dari Trichoderma koningii yang merupakan agen hayati 

sebagai pelapis pepaya Callina dilakukan pada fase pascapanen. Menurut Pratiwi 

dkk., (2015), di bidang pertanian, kitinase berfungsi sebagai agen biokontrol 

terhadap hama serangga dan fungi patogen yang memiliki komponen kitin pada 

dinding sel. Selain itu, fungsi ekstrak kitinase dari Trichoderma koningii yang 

terpenting adalah untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan, 

menghindarkan oksidasi makanan, sekaligus menjaga nilai gizi makanan. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengujian efektifitas penanganan pascapanen tersebut.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini manakah perlakuan pelapisan kitinase 

dari Trichoderma koningii yang efektif untuk pengendalian penyakit antraknosa 

pada buah pepaya Callina. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pelapisan kitinase dari 

Trichoderma koningii yang efektif untuk pengendalian penyakit antraknosa pada 

buah pepaya Callina. 

1.4 Hipotesis 

Diduga terjadi adanya pengaruh positif pelapisan kitinase dari 

Trichoderma koningii berupa penghambatan atau pengendalian terhadap penyakit 

antraknosa pada buah pepaya Callina. 
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