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I. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Cabai merupakan salah satu bahan pangan yang dibutuhkan sehari-hari oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Cabai rawit memiliki banyak 

manfaat dibidang industri pangan seperti olahan bubuk cabai, saus cabai dan olahan 

bumbu dapur lainnya yang dapat pula digunakan sebagai pengganti lada. 

Sedangkan manfaat lain cabai rawit dalam industri minuman yaitu sebagai bahan 

baku pembuatan ginger beer (Cahyono, 2003). Cabai rawit memiliki rasa pedas 

akibat adanya akumulasi alkaloid yang hanya terdapat pada genus Capsicum. 

Kandungan kapsaisin pada cabai terbukti memiliki fungsi sebagai antioksidan, 

antritis, dan analgesik dalam dunia kedokteran serta melawan kolesterol dan 

obesitas (Sari, dkk., 2014).  

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), produktivitas tanaman cabai rawit 

tahun 2013 mencapai 713,5 ton dan pada tahun 2014 mencapai 800,4 ton. Hal 

tersebut mengalami kenaikan sebanyak 86,9 ton. Kenaikan produktivitas tanaman 

cabai juga dialami setiap tahunnya hingga tahun 2016. Data produktivitas tanaman 

cabai tahun 2015 mencapai 869,9 ton menjadi 915,9 ton pada tahun 2016. Namun, 

produktivitas tanaman cabai ini tidak hanya dilihat dari kenaikan setiap tahunnya. 

Sebab, setiap tahun mengalami kenaikan jumlah dan mengalami penurunan 

persentase produktivitas. Pada tahun 2014, persentase produktivitas tanaman cabai 

mencapai 86,9% dan pada tahun 2015 mencapai 69,4% yang membuktikan bahwa 

persentase pertumbuhan tanaman cabai menurun. Pada tahun 2016, persentase 

produktivitasnya kembali menurun yakni hanya mencapai 46%. Menurunnya 

persentase hasil tanaman cabai tersebut, tidak terlepas dari hama
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 penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Penyakit yang kerap menyerang tanaman 

cabai rawit ini adalah antraknosa, layu bakteri, layu fusarium dan virus (Syukur, dkk., 

2009) 

Penyakit layu fusarium ini menyerang terutama di lahan dan menyebabkan 

penurunan produktivitas tanaman cabai rawit. Penyakit ini menyerang tanaman cabai 

rawit di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya, puluhan hektar lahan cabai di 

Desa Temuireng, Kecamatan Dawar blandong mengalami gagal panen (Hidayat, 

2017). Selain itu, di Kabupaten Bandung tepatnya di Desa Paseh sebanyak 4 hektar dan 

Desa Rancaekek 1 hektar yang semuanya terkena serangan layu fusarium dalam 

kategori ringan (Jati, 2017).  

Serangan penyakit layu yang disebabkan oleh jamur F. oxysporum ini 

memberikan dampak yang sangat nyata bagi petani cabai rawit. Hal tersebut dapat 

menyebabkan kerugian yang tidak sedikit karena penurunan produktivitas hingga 

kegagalan panen yang dialami. Serangan Jamur F. oxysporum menyebabkan kelayuan 

pada daun dimulai dari bagian bawah kemudian menguning dan menjalar kebagian 

ranting muda. Warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. Namun jika serangan 

ini sampai ke batang, maka buah kecil akan gugur (BPTP Jambi, 2014). Jamur F. 

oxysporum menyerang cabai rawit saat perkecambahan hingga tanaman tersebut 

dewasa dan siap panen. Mekanisme penyerangan penyakit layu ini melalui spora jamur 

yang masuk ke dalam jaringan pembuluh akar dan selanjutnya menggunakan jaringan 

pembuluh xilem sebagai jalan untuk mengkoloni tanaman secara cepat sehingga 

menyebabkan gejala layu yang khas. Penyakit layu fusarium sulit dikendalikan dengan 
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cara kimiawi, karena patogennya berada di dalam jaringan pembuluh kayu tanaman 

inangnya sehingga jarang bisa dijangkau oleh fungisida (Wongpia, 2010). 

Pengendalian yang dilakukan menggunakan bahan alami dari serbuk tanaman 

merupakan metode yang sejalan untuk menunjang keberlanjutan dari pertanian 

organik. Serbuk dari tanaman juga dapat menjadi Bahan Organik Tanah (BOT). Daun 

cengkeh memiliki senyawa eugenol yang memiliki berbagai macam manfaat dalam 

berbagai industri termasuk dalam lingkup perlindungan tanaman (Towaha, 2012). 

Selain manfaat dari daun cengkeh yang dapat digunakan sebagai bahan perlindungan 

tanaman untuk mengendalikan penyakit yang menyerang tanaman cabai rawit, daun 

sirih juga memiliki manfaat yang sama dengan kandungan atau senyawa aktif yang 

dimilikinya. Daun sirih memiliki senyawa antimikroba seperti senyawa fenol, tanin, 

saponin dan flavonoid. Senyawa fenol yang terdapat dalam daun sirih juga memiliki 

sifat fungitoksik dan fungistatik yang dapat menghambat kerja enzim pada jamur 

(Apriani, dkk., 2014). Selain senyawa fenol, senyawa flavonoid juga terbukti dapat 

menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan menghambat 

metabolisme energi. Mekanisme senyawa flavonoid dalam mengendalikan mikroba 

yakni dengan cara mendenaturasi protein sel (Noventi, 2016).  

Kelebihan pengendalian menggunakan serbuk tanaman yaitu tidak mengurangi 

tingkat kesuburan tanah sebab pengendalian ini dapat menekan pengendalian sintetis 

yang sebelumnya sehingga lebih ramah lingkungan (Apriani, dkk., 2014). Hal ini tentu 

sangat mendukung adanya program pertanian organik yang berkelanjutan dimana 

pertanian organik yang menggunakan pengendalian dan perawatan menggunakan 

sedikit bahkan menghindari pertanian dengan bahan sintetik memiliki nilai harga 
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perawatan yang lebih murah dan lebih baik. Sebab, perawatan dengan cara 

menggunakan pengendalian konvensional yang mengandalkan pestisida sintetis 

dengan dosis yang tinggi mengakibatkan gangguan kesehatan manusia bagi 

konsumennya, mengurangi tingkat kesuburan tanah yang dapat merugikan dalam 

jangka panjang, resistensi hama semakin tinggi, serta timbulnya hama lain pada 

tanaman tersebut (Helmi, dkk., 2015). 

Abu sekam merupakan bahan berserat dari limbah pertanian yang tidak 

merugikan dalam jangka panjang dengan kandungan yang dimiliki seperti  selulosa, 

lignin dan hemiselulosa. Ketika dibakar, limbah pertanian ini dapat menghasilkan abu 

dengan silika yang cukup tinggi yakni antara 87% - 97% dan mengandung unsur hara 

N sebanyak 1% serta unsur hara K 2%. Dengan adanya kandungan unsur hara K, maka 

tanaman yang ditanam menggunakan abu sekam dapat tumbuh dengan kokoh, 

memperlancar transpirasi, kerja enzim dan dapat memelihara potensial osmosis serta 

pengambilan air hingga membantu perangsangan bulu akar. Sedangkan kandungan 

silika pada abu sekam dapat memacu pertumbuhan beberapa tanaman dengan 

penggunaan dosis dan konsentrasi yang tepat (Martanto, 2001). Penggunaan abu sekam 

banyak dipilih karena limbah pertanian ini mudah didapat serta memiliki manfaat yang 

besar khususnya bagi petani budidaya yang memiliki masalah pada pengendalian 

penyakit. Abu sekam memiliki potensi sebagai penekan serangan penyakit tanaman 

(Kiswondo, 2011). 

Penggunaan fungisida nabati maupun abu sekam tidak terpisahkan oleh besaran 

dosis yang digunakan. Adanya dosis yang tepat akan menimbulkan keefektifan dalam 

aplikasi lapang serta tidak berlebihan dalam penggunaannya dan tidak terbuang dengan 
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sia-sia. Pada beberapa penelitian sebelumnya, penggunaan fungisida nabati dengan 

serbuk tanaman yang efektif dalam penekanan penyakit yakni sebesar 50g per tanaman 

(Evita, 2012). Sedangkan dosis yang digunakan dalam aplikasi abu sekam pada 

tanaman musiman seperti tomat, cabai rawit dan kedelai adalah sebesar 2 ton/ha 

(Sambodo, dkk., 2014) . 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul penelitian Uji Efektifitas 

Serbuk Daun Tanaman dan Abu Sekam Sebagai Pengendali Penyakit Layu (Fusarium 

oxysporum) pada Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frustescens L.). Adanya penelitian 

ini yaitu untuk mengkaji keefektifan serta mendapatkan dosis yang tepat dari aplikasi 

serbuk daun tanaman dan abu sekam dalam mengendalikan dan menghambat 

pertumbuhan jamur F. oxysporum. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gejala serangan penyakit layu fusarium pada tanaman cabai rawit? 

2. Apakah serbuk daun cengkeh, sirih dan abu sekam efektif mengendalikan patogen 

penyakit layu fusarium? 

3. Berapa dosis yang tepat dalam aplikasi serbuk daun cengkeh, sirih dan abu sekam 

untuk pengendalian penyakit layu fusarium? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari gejala serangan layu fusarium pada tanaman cabai rawit. 
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2. Menguji keefektifan aplikasi serbuk daun cengkeh, sirih dan abu sekam dalam

mengendalikan patogen penyakit layu fusarium.

3. Menguji dosis yang tepat dalam aplikasi serbuk daun cengkeh, sirih dan abu sekam

untuk mengendalikan serangan patogen penyakit fusarium.

1.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga gejala serangan layu fusarium akan mengalami kelayuan hingga tanaman

mati.

2. Diduga aplikasi kombinasi dari serbuk daun cengkeh, sirih dan abu sekam lebih

efektif dibandingkan dengan aplikasi tunggal.

3. Diduga dosis yang paling efektif dalam pengendalian penyakit layu fusarium yakni

25 gram/tanaman dengan aplikasi kombinasi serbuk daun cengkeh, sirih dan abu

sekam.




