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I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Cabai besar merah merupakan salah satu komoditi pertanian yang amat 

dibutuhkan oleh masyarakat, karena mengandung karbohidrat, lemak vitamin, 

mineral, asam amino, air, energi dan serat ( Roeswitawati, 2000). Cabai atau 

lombok termasuk dalam suku terong-terongan (Solanaceae). Tanaman cabai 

banyak mengandung vitamin A dan C serta mengandung minyak atsiri capsaicin, 

yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan 

untuk rempah-rempah (bumbu dapur). Cabai merupakan tanaman yang mudah 

ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. sehingga dengan mudah bisa 

dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membelinya di pasar. Tanaman 

cabe cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur dan sarang serta tidak 

tergenang air, pH tanah yang ideal sekitar 5 – 6 (Wikipedia, 2009).  

Berdasarkan potensi tersebut tanaman cabai mampu memproduksi 19-20 

kuintal / hektar dengan  penggunaan bibit dan varietas unggul. Penerapan 

teknologi budidaya yang tepat dan pemupukan yang berimbang adalah upaya 

peningkatan produksi tanaman cabai.  

Sebagai tanaman budidaya, tentu saja pengembangan tanaman cabe tidak 

bisa terlepas dari pengendalian hama dan penyakit. Meskipun komoditas ini 

sangat menjanjikan, namun tidak sedikit dari para petani kita yang mengeluh 

akibat kehadiran pengganggu keberhasilan budidayanya. Tidak hanya hama, 

bahkan penyakit pun kerap menjadi penyebab utama kerusakan cabe.   

 Kerugian yang diakibatkan hama maupun penyakit telah membuat tidak 
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sedikit para petani yang bangkrut dan kapok untuk bertanam lagi. Salah satu 

kendala yang sering dijumpai oleh petani yaitu serangan pathogen yang 

mengakibatkan kerugian. Clolletroticum sp adalah salah satu jamur patogen yang 

menyebabkan penyakit antraknose atau yang lebih populer dengan praktek pada 

tanaman cabe. Di Indonesia khususnya pulau Jawa dilaporkan bahwa penyakit 

antraknose ini dapat menyebar di sejumlah bidang lahan tanaman cabe. Tidak 

kurang 5 hektare lahan yang diserang oleh penyakit antraknose ( Suara Merdeka, 

2005). 

Menurut Roeswitawati ( 2000 ) Gejala awal yang dapat dikenali dari 

serangan penyakit antraknonse ini adalah adanya bercak yang agak mengkilap, 

sedikit terbenam dan berair, lama – kelamaan busuk tersebut akan melebar 

membentuk lingkaran konsentris. Diameter bercak bias mencapai 3-4 cm pada 

buah berbentuk cekung dan berwarna merah tua hingga coklat muda dan nampak 

jaringan cendawan yang berwarna hitam. Bercak tersebut dalam waktu yang tidak 

lama maka buah akan berubah menjadi coklat kehitaman dan membusuk. 

Penyebaran  penyakit ini sangat cepat pada musim hujan. 

Usaha pengendalian penyakit ini sudah banyak dilakukan para petani 

terutama penggunaan fungisida sintetis secara sangat intensif. Pengendalian 

seperti ini memerlukan biaya yang besar dan juga efek residunya dapat 

menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Oleh karena itu 

penggunaan pestisida sebagai pengendali penyakit tanaman harus ditekan sekecil 

mungkin dan sebagai sebagai penggantinya harus dicari suatu bahan yang bersifat 

alami yang bertindak sebagai fungisida tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap 

lingkungan maupun manusia ( Prasetyo, 2005) . 
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DINKES Jawa Tengah ( 2007) melaporkan penggunaan pestisida sangat 

berbahaya baik pada lingkungan dan manusia.  Pestisida Paling cepat dapat terurai  

2 minggu setelah aplikasi.  Menurut (Said, 1994), pestisida juga mengandung zat 

carsinogenik, menyebabkan kanker, mutasi, bayi cacat. Untuk itulah, teknik 

pengendalian yang baik yang dikenal dengan tehnik pengendalian hama terpadu 

sangat dianjurkan untuk mengatasi musuh-musuh utama tanaman cabe ini.  

Mikroba antagonis merupakan harapan untuk pengendalian penyakit,  

diharapkan mampu mengendalikan penyakit secara simultan dan dalam jangka 

waktu yang lama.  

 Beberapa mikroba yang terbukti efektif dalam mengendalikan patogen 

sudah sering dicobakan.  Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Trichoderma 

harzianum, Trichoderma viridae, Trichoderma koningi terbukti efektif dalam 

mengendalikan Fusarium cubense sebesar 83,73% (Sukorini, 2005). Trichoderma 

sp. dapat mengendalikan pertumbuhan jamur perusak pembibitan seperti 

Fusarium dan Phytium (Harman, 2001).  Trichoderma sp.  mempunyai potensi 

besar sebagai agen pengendali terhadap penyakit layu Fusarium pada tanaman 

tomat (Sukorini, 1994).  Trichoderma koningii mampu menekan persentase layu 

Fusarium sebesar 15% (Deptan, 2008). Trichoderma virens terbukti efektif 

menekan Fusarium dan Rhizoctonia solani yang mempengaruhi peningkatan 

aktivitas peroksida pada akar kapas (Hanson, 2000). Oleh Karena itu, biopestisida 

unggul sangat diperlukan  mengendalikan penyakit  untuk tanaman cabai.   

Pemanfaatan dengan mikroba antagonis merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah. Antagonisme jamur antagonis terhadap jamur parasit dapat 
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terjadi karena jamur atau bakteri antagonis mampu menghasilkan antibiotik atau 

karena persaingan dalam pengambilan nutrisi (Juliantono,2009). 

1.2. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat mikroba antagonis dari 

golongan jamur dan bakteri untuk mengendalikan penyakit antraknose pada 

tanaman cabai.  

1.3. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat patogen penyebab penyakit utama pada tanaman cabai  

2. Diduga antagonis jamur dan bakteri dapat menekan penyebab penyakit 

antraknose pada tanaman cabai. 

3. Diduga daya kecambahan benih cabai mengalami perbedaan nyata 

terhadap perlakuan mikroba antagonis. 

 

 

 

 

 




