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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pepaya Callina 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika 

tropika. Tanaman ini menyebar ke berbagai negara tropika dan sub-tropika hangat 

seperti Karibia dan Asia Tenggara pada abad ke-16 selama masa ekspansi 

Spanyol (Villegas, 1991). Dalam klasifikasi tanaman, pepaya termasuk dalam 

famili Caricaceae, genus Carica, dan spesies Carica papaya L. (Kalie, 2010). 

Varietas pepaya lebih banyak dikenal dari bentuk, ukuran, warna, rasa, dan 

tekstur buahnya sehingga dikenal buah pepaya yang berukuran besar atau kecil, 

berbentuk bulat atau lonjong, daging buah berwarna merah atau kuning, keras 

atau lunak berair, rasanya manis atau kurang manis, dan kulit buah licin menarik 

atau kasar tebal (Kalie, 2010). Pepaya California merupakan pepaya hasil 

introduksi. Tipe pepaya yang memiliki kemiripan dengan tipe California adalah 

pepaya IPB 9 atau Callina. Pepaya ini merupakan genotipe yang dikembangkan 

Pusat Kajian Hortikultura Tropika. Pepaya IPB 9 memiliki daging buah tebal dan 

berwarna jingga kemerahan, ukuran buah sedang dengan bobot sekitar 1.24 

kg/buah, rasa manis dengan kadar PTT sebesar 11 ̊ Brix (Sujiprihati dan Suketi, 

2009). Menurut Suketi dkk., (2010) pepaya IPB 9 memiliki panjang buah 23.78 

cm, kandungan PTT sebesar 10.33 ̊ Brix, diameter buah 9.63 cm, dan kandungan 

vitamin C sebesar 78.61 mg/100 mg. Pada umumnya ukuran buah pepaya Callina 

lebih kecil dibandingkan pepaya Bangkok (Gambar 1). 
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(a)                              (b) 

Gambar 1. Perbandingan ukuran buah pepaya; tipe IPB 9 (a) dan tipe 

Bangkok (b) (Prasetyo, 2013). 

Menurut Pantastico dkk., (1989) dalam Prasetyo (2013), proses 

pematangan buah sering dihubungkan dengan rangkaian perubahan yang dapat 

dilihat, yaitu: warna, flavour (rasa dan bau), konsistensi, dan aroma. Santoso dan 

Purwoko (1995) mengemukakan bahwa pematangan adalah kejadian dramatik 

dalam kehidupan buah karena mengubah organ tanaman dari matang secara 

fisiologis menjadi dapat dimakan serta terkait dengan tekstur, rasa dan aroma. 

Tingkat kematangan pepaya Callina dapat dibedakan secara kasat mata dengan 

melihat warna kulit buah. 

 

Gambar 2. Indeks kematangan  buah  pepaya  Callina  dengan  skor 

     warna. 
Keterangan: 1: Hijau,  2: Hijau sedikit  kuning,  3:Hijau  kekuningan, 4: Kuning  lebih  

banyak  dari  pada  hijau,5: Kuning  dengan  ujung sedikit hijau, 6: Kuning 

penuh, 7: Kuning dengan sedikit bintik coklat (over ripe). (Sumber: Taris dkk., 

2014) 
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2.2 Syarat Tumbuh Pepaya  

 Tanaman pepaya dapat tumbuh optimal di elevasi 200‒500 mdpl dengan 

kisaran suhu antara 25‒30 °C. Pertumbuhan pepaya menjadi lambat dan rasa 

buahnya menjadi kurang manis jika ditanam pada elevasi di atas 500 mdpl, 

sehingga tidak disarankan melakukan budi daya pepaya di dataran tinggi 

(Sujiprihati dan Suketi, 2009). Pepaya tumbuh dengan baik pada tanah yang kaya 

akan bahan-bahan organik, dengan pH tanah berkisar antara 5.0‒6.5 dan 

diupayakan agar tanah dalam keadaan tidak kering maupun terendam. Drainase 

buruk mengakibatkan pembusukan pada akar (Villegas, 1991).   

Pepaya dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik tanpa penambahan 

irigasi jika jumlah curah hujan minimum 100 mm/bulan, sedangkan kelembaban 

relatif yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimum adalah sebesar 66% 

(Nakasone dan Paull, 1999). Tanaman pepaya tergolong tanaman yang 

memerlukan cahaya penuh (Kalie, 2010). Buah dengan kualitas terbaik, yang 

ditandai oleh kandungan gula, dihasilkan dibawah cahaya penuh pada 4‒5 hari 

terakhir sebelum fase matang sempurna di pohon, dengan pemanenan buah yang 

dilakukan hampir setiap minggu maka tanaman pepaya memerlukan cahaya penuh 

sepanjang tahun (Storey, 1972 dalam Nugrahani, 2015). 

2.3 Penyakit Antraknosa pada Buah Pepaya  

Antraknosa adalah penyakit terpenting yang menyerang tanaman pepaya 

di Indonesia khususnya pada waktu pascapanen yang sangat berbahaya dan 

bersifat latent infection. Penyakit ini meluas pada kondisi lembab dan tingkat 
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kelembapan kurang dari 95°C. Penyakit antranoksa dapat menyebabkan 

kerusakan sejak dari pascapanen umumnya timbul ketika buah sedang mengalami 

transportasi, pemasaran, dan penyimpanan. Infeksi antraknosa pada buah terlihat 

dari gejala khas yaitu bercak bercak hitam pada bagian kulit, yang sedikit demi 

sedikit melekuk dan bersatu dengan daging buah yang membusuk (Semangun, 

2000). Cendawan C. gloeosporioedes  menyebabkan dua tipe  gejala yaitu  

antraknosa  dan bercak coklat  (brown spot), kedua tipe ini juga ditemukan pada 

buah pepaya yang terserang antraknosa di penyimpanan (Prabawati dkk., 1991).  

Antraknosa diklasifikasikan dalam Kingdom Fungi, Divisio Mycota, Sub Divisio 

Deuteromycotina, Kelas Deuteromycetes, Ordo Melanconiales, Famili 

Melanconiaceae, Genus Colletotrichum, Spesies Colletorichum gleosporioides. 

 Penyakit antraknosa ini disebabkan cendawan spesies Colletotrichum 

gloeosporiodes. Jamur Colletotrichum menghasilkan konidia dalam jumlah 

banyak. Konidia terbentuk pada permukaan bercak pada bagian tanaman yang 

terinfeksi, dan konidia tersebut mudah lepas apabila ditiup angin atau bila terkena 

percikan air hujan. Konidia sangat ringan dan dapat menyebar luas dalam waktu 

yang singkat. Konidia mungkin juga dipencarkan oleh serangga (Semangun, 

2000). Menurut Joseli dkk., (2002), gejala awal yang terlihat pada permukaan 

buah yang terserang antraknosa maupun becak coklat, keluarnya lateks pada titik 

kecil yang kemudian meluas menjadi bercak-bercak coklat. Cendawan C. 

gloeosporioides merupakan salah satu patogen penyebab antraknosa pada 

sebagian besar buah-buahan  dan merupakan patogen utama penyebab antraknosa 

pada buah. 
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Konidia membentuk buluh kecambah yang membentuk apresorium pada 

ujungnya. Penetrasi terjadi langsung dengan menembus kutikula, merusak dinding 

sel dan benang – benang jamur berkembang di dalam dan di antara sel – sel. Mula 

– mula kloroplas rusak dan diikuti dengan rusaknya mitokondria. Selama proses 

infeksi patogen melepaskan enzim poligalakturonase, selulase, dan toksin 

(Semangun, 2000). 

Gambar 3. Gejala infeksi dan bentuk konidia patogen antraknosa pada     

pepaya. 
Keterangan: Gejala antraknosa pada buah yang diinokulasi buatan (A), gejala antraknosa pada 

buah di lapang (B), gejala becak coklat (C), isolat C. gloeosporioides (D), 

konidia dibawah mikroskop pembesaran 10x40 (E), konidia tunggal (F), 

Aservulus beserta konidia dan seta (G), H, I, J, berturut-turut konidia C. 

dematium, C. acutatum, C. gloeosporioides (sumber: Kulshrestha dkk., 1976 dan 

Adaskaveg & Hartin, 1997). 

 

 Siklus hidup jamur Colletotrichum gloeosporiodes menghasilkan konidia 

dalam jumlah banyak.konidia terbentuk pada permukaan bercak pada bagian 

tanaman yang terinfeksi, dan konidia tersebut mudah lepas apabila di tiup angin 

A B C 

D E F G 

H I J 
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atau bila terkena percikan air hujan.konidia sangat ringan dan dapat menyebar 

luas dalam waktu yang singkat. Konidia mungkin juga di pancarkan oleh serangga 

(Semangun, 2000). 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siklus hidup jamur antraknosa (Colletotrichum gloeosporiodes) 

(Sumber: Roberts et al., 1972) 

 

2.4 Trichoderma koningii 

 Menurut Streets (1980) dalam Tindaon (2008), Trichoderma spp. 

diklasifikasikan dalam Kingdom Fungi, Devisio Amastigomycota, Class 

Deutromycetes, Ordo Moniliales, Famili Moniliaceae, Genus Trichoderma, 

Spesies Trichoderma spp.. Cendawan marga Trichoderma terdapat lima jenis 

yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan beberapa patogen yaitu 

Trichorderma harzianum, Trichorderma koningii, Trichorderma viride, 

Trichoderma hamatum dan Trichoderma polysporum. Jenis yang banyak 

dikembangkan di Indonesia antara lain Trichorderma harzianum, Trichorderma 
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koningii, Trichoderma viride. Trichoderma spp. memiliki konidiofor bercabang - 

cabang teratur, tidak membentuk berkas, konidium jorong, bersel satu, dalam 

kelompok - kelompok kecil terminal, kelompok konidium berwarna hijau biru 

(Semangun, 1996).  Trichoderma spp. juga berbentuk oval, dan memiliki sterigma 

atau phialid tunggal dan berkelompok (Barnet, 1960 dalam Nurhaedah, 2002). 

Koloni Trichoderma spp. pada media agar pada awalnya terlihat berwarna putih 

selanjutnya miselium akan berubah menjadi kehijau-hijauan lalu terlihat sebagian 

besar berwarna hijau ada ditengah koloni dikelilingi miselium yang masih 

berwarna putih dan pada akhirnya seluruh medium akan berwarna hijau (Umrah, 

1995 dalam Nurhayati, 2001). 

 

Gambar 5. Morfologi Trichoderma koningii 
Keterangan: (a) koloni pada media PDA, (b) konidiofor, (c) fialid, dan (d) konidia (sumber : 

Gusnawaty dkk., 2014). 

 
Gambar 5 menunjukkan bahwa isolat tersebut memiliki bentuk konidiofor 

tegak, bercabang tersusun vertikal. Fialid lancip ke arah puncak dan konidia 

berdinding halus dan kasar berwarna hijau berbentuk oval. Koloni pada media 

PDA mencapai lebih dari 5 cm dalam waktu 5 hari dan koloninya berwarna hijau 
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serta berbentuk bulat. Karakter tersebut sesuai dengan karakteristik Trichoderma 

koningii (Watanabe, 2002; Domsch dkk., 1980). 

 Spesies dari Trichoderma telah diketahui sebagai agen pengendali hayati 

terhadap jamur fitopatogenik (Howel, 2003). Trichoderma sp. memiliki 

kemampuan mengeluarkan enzim hidrolitik seperti kitinase, protease dan β- 

glucanase jika dalam medium tumbuh diberikan kitin, glukan atau laminarin 

(Vinale dkk., 2008). Kemampuan masing-masing spesies Trichoderma sp. dalam 

mengendalikan cendawan patogen berbeda-beda, hal ini dikarenakan morfologi 

dan fisiologinya berbeda-beda (Widyastuti, 2006). Beberapa spesies Trichoderma 

sp. telah dilaporkan sebagai agens hayati adalah T. harzianum, T. viridae, dan T. 

koningii yang tersebar luas pada berbagai tanaman budidaya (Yuniati, 2005). 

 Mekanisme pengendalian populasi jamur patogen dilakukan melalui 

interaksi hifa langsung. Secara bersamaan juga terjadi mekanisme antibiosis, 

keluarnya senyawa antifungi golongan peptaibol dan senyawa furanon oleh 

Trichoderma koningii yang dapat menghambat pertumbuhan spora dan hifa jamur 

patogen. Trichoderma spp. dikenal sebagai penghasil efisien polisakarida lisis, 

protease, dan lipase, semua dapat terlibat dalam degradasi dinding sel (Cherif dan 

Benhamou, 1990). Enzim yang paling banyak disarankan terlibat dalam 

mikroparasitisme jamur patogen adalah enzim yang mendegradasi kitin. Beberapa 

enzim kitinase dari Trichoderma koningii dikarakterisasi dan dimurnikan (Harman 

dkk., 1993).  
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2.5 Kitinase dari Trichoderma koningii 

Kitin merupakan polimer yang tersusun atas unit N-asetil-D-glukosamin 

dengan ikatan β (1,4). Senyawa kitin di alam jumlahnya sangat berlimpah, karena 

senyawa ini merupakan jenis polimer terbesar kedua setelah selulosa dan 

berfungsi sebagai komponen penyusun dari berbagai organisme, seperti bakteri, 

hewan vertebrata, moluska, artropoda, tumbuhan, alga, dan beberapa jenis jamur 

tertentu (Cohen-Kupiec dan Chet, 1998 dalam Suryadi dkk., 2013), sehingga 

senyawa ini diproduksi secara terus-menerus dan berpotensi besar untuk diuraikan 

menjadi produk akhir yang lebih bermanfaat. Menurut Pratiwi dkk., (2015) 

produksi enzim kitinase dari mikroorganisme lebih baik dibandingkan kitinase 

dari sumber yang lain karena kemudahannya berkembang biak dalam waktu yang 

relatif singkat, di bidang pertanian  kitinase berfungsi sebagai agen biokontrol 

terhadap hama serangga dan fungi patogen yang memiliki komponen kitin pada 

dinding sel. Penggunaan enzim kitinase dilakukan dengan cara penyemprotan 

langsung pada daun dan buah-buahan. Terbukti pada tanaman strawberry yang 

menunjukkan tidak ada serangga atau jamur patogen. 

Aktivitas enzim dipengaruhi oleh adanya pH dan suhu. pH mempengaruhi 

sifat ionik gugus karboksil dan gugus amino yang menyebabkan perubahan daerah 

katalitik dan konformasi enzim (Girindra, 1993 dalam Pratiwi dkk., 2015). Suhu 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Kenaikan suhu 

akan meningkatkan energi kinetik sehingga tumbukan antar molekul akan 

semakin cepat. Semakin sering tumbukan terjadi, maka akan semakin mudah 

pembentukan kompleks enzim-substrat  (Nelson dan Cox, 2000).  



14 
 

 

Enzim kitinase merupakan suatu protein yang memiliki aktivitas 

biokimiawi sebagai katalis suatu reaksi, karena merupakan suatu protein dan 

enzim ini sangat rentan terhadap kondisi lingkungan (Hamid dkk., 2013). 

Perubahan konsentrasi subtrat, pH lingkungan, suhu dan waktu inkubasi yang 

berbeda akan mengakibatkan aktivitas enzim kitinase mengalami perubahan 

(Chauhan and Singh, 2013). Kondisi pH dan suhu yang optimum akan 

mendukung enzim kitinase dalam melakukan katalisa suatu reaksi dengan baik 

(Hamid dkk., 2013). pH dan suhu yang kurang sesuai akan mengakibatkan 

kerusakan atau tidak aktifnya protein dalam suatu enzim, menyebabkan fungsi 

dan aktivitas dari enzim tersebut berkurang (Gurung dkk., 2013). 

2.6 Pelapisan Kitinase pada Buah Terhadap Penyakit Antraknosa 

Perkembangan penyakit antraknosa dan proses metabolisme pada buah 

dapat dihambat dengan penggunaan bahan pelapis (coating). Edible coating 

adalah suatu metode pemberian lapisan tipis pada permukaan buah untuk 

menghambat keluarnya gas, uap air, dan kontak dengan oksigen sehingga proses 

pemasakan dan pencokelatan buah dapat diperlambat. Metode pelapisan pada 

buah dianjurkan untuk menggunakan bahan pelapis yang tidak berbahaya bagi 

manusia serta lingkungan. Lapisan yang ditambahkan di permukaan buah ini tidak 

berbahaya bila ikut dikonsumsi bersama buah (Hamdayanty dkk., 2012).  

Pengaplikasian enzim kitinase sebagai bahan pelapis buah memang belum 

banyak diteliti, terutama untuk pengendalian penyakit antraknosa pada buah 

pepaya Callina. Dalam penelitian Eid (2013), filtrat Trichoderma dengan 

konsentrasi 50 % v/v digunakan untuk melapisi buah apel yang diinokulasi 
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dengan jamur P. expansum. Penggunaan enzim kitinase dilakukan dengan cara 

penyemprotan langsung pada daun dan buah-buahan. Terbukti pada tanaman 

strawberry yang menunjukkan tidak ada serangga atau jamur patogen (Pratiwi 

dkk., 2015). 

Kitinase juga dapat dihasilkan dari kitosan. Kitosan adalah polisakarida 

berasal dari limbah kulit/cangkang Crustaceae. Kitosan diketahui dapat 

menginduksi respons ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen (Hadrami dkk., 

2010). Selain itu, kitosan dapat digunakan untuk pelapis buah tomat (Ghaouth 

dkk., 1991) dan leci (Dong dkk., 2004). Kitosan dapat menginduksi enzim 

kitinase yang dapat mendegradasi kitin, yang merupakan penyusun utama dinding 

sel cendawan sehingga dapat digunakan sebagai fungisida (Ghaouth dkk., 1991). 

Menurut Pamekas (2009), kitosan mampu menghambat pertumbuhan 

Colletotrichum musae melalui penghambatan perkecambahan konidium, 

memperkecil lebar hifa, memperpendek ruas hifa, dan menyebabkan hifa lisis.  

Penyakit antraknosa dapat menyebabkan rendahnya kualitas buah pepaya. 

Penggunaan pestisida sintetik pada buah dapat mengakibatkan resiko kesehatan 

pada konsumen. Daya simpan pepaya yang cukup rendah juga menjadi 

penghalang untuk kegiatan pengiriman baik dalam maupun luar negeri. Untuk 

menghindari penggunaan pestisida sintetik maka dapat dipilih alternatif 

pengendalian antraknosa yang ramah lingkungan menggunakan kitosan sebagai 

pelapis (Hamdayanty dkk., 2012). 
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