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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman kubis (Brassica oleracea,L.) merupakan salah satu komoditas 

sayuran yang penting dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. 

Manfaat yang dapat diperoleh diantaranya sebagai sumber vitamin (A, B1, C) 

(kalsium, kalium, klor, fosfor, sodium, dan sulfur), dan kandungan serat kasar dari 

tanaman kubis mengandung senyawa anti kanker (Adiyoga dkk., 2004 dalam 

Setiawan, 2011). Data BPS (2017) menujukkan produksi tanaman kubis 

mengalami penurunan selama periode 2013 - 2017 dari 1,480,625 ton pada tahun 

2013 menjadi 1,442,624 ton pada tahun 2017.  

 Produksi tanaman kubis masih dapat ditingkatkan apabila permasalahan 

dapat dikurangi seperti cara budidaya yang baik dan benar serta pengelolaan 

organisme pengganggu tanaman (OPT)  yang tepat sasaran, sehingga kehilangan 

hasil dapat di tekan. Salah satu kendala utama pada produksi sayuran kubis adalah 

resiko terhadap serangan hama dan penyakit. Salah satu penyakit utama pada 

tanaman kubis yang sangat merugikan petani adalah penyakit akar gada. Akar 

gada di sebabkan oleh Plasmodiophora brassicae, penyakit ini menjadi kendala 

utama di berbagai negara, karena tanaman yang terinfeksi akan terhambat 

pertumbuhannya (Agrios, 2005). 

 Plasmodiophora brassicae menimbulkan penyakit berupa bintil-bintil 

yang bersatu menjadi bengkakan yang mirip dengan batang (gada) (Semangun, 

2002 dalam Arumansyah, 2015). Sampai saat ini penyakit akar gada masih sulit 

diatasi karena tingginya daya tahan spora Plasmodiophora brassicae didalam 
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tanah. Plasmodiophora brassicae dapat menyebar melalui aliran air permukaan 

(Stakman dan Harrar 1957), tanah, air, angin, bibit, dan benih (Agrios 2005). 

Akibat dari keadaan ini tanaman menjadi kerdil, lebih cepat layu , daun-daun 

berwarna hijau kelabu, mengering dan akhirnya tanaman mati (Arneli, 2003). 

 Di indonesia penyakit ini menyebabkan kehilangan hasil sebanyak 35-100 

% (Suryaningsih, 1981 dalam Cicu 2002) dan menurut Subijanto (1998) dalam 

Cicu (2002) bahwa kerugian akibat penyakit tersebut diperkirakan senilai Rp. 2,8 

milyar setiap musim tanam. 

 Berbagai upaya pengendalian penyakit akar gada telah dilakukan petani 

tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan secara teknis maupun 

ekonomis. Penggunaan pestisida sintetis di sentra produksi tanaman sayuran 

tergolong tinggi karena berbagai jenis pestisida mudah di dapatkan dan zatnya 

lebih cepat bereaksi pada tanaman yang di berikan pestisida. Menurut Annisa 

(2017) Penggunaan pestisida sintetis secara terus menerus dan melebihi ambang 

batas dapat mengakibatkan dampak negatif seperti resistensi hama, resurjensi, 

pencemaran lingkungan dan adanya residu pada hasil panen.  

 Berkaitan dengan hal tersebut upaya pendekatan lain yang dapat 

dipadukan dengan pengendalian yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi 

dalam menekan pertumbuhan Plasmodiophora brassicae adalah pemanfaatan 

jamur antagonis dan penggunaan bahan organik. Penggunaan jamur antagonis 

seperti jamur Trichoderma sp, Aspergillus sp, Gliocladium sp yang banyak 

terdapat di tanah dan digunakan untuk mengendalikan patogen tanah dan 

kemampuannya untuk menjadi parasit cendawan lain. Nurhayati (2011) 
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melaporkan bahwa Trichoderma spp, Penicillium sppdan Gliocladium sp. 

merupakan cendawan yang dapat bersifat antagonis terhadap patogen tanaman 

baik yang terdapat di tanah, maupun pada permukaan inang seperti biji dan benih. 

 Penambahan bahan organik (pupuk hijau atau sisa- sisa tanaman) 

menyebabkan perubahan keseimbangan mikroflora tanah yang diakui sebagai 

pendekatan biologi yang memberikan harapan dalam memperbaiki pengelolaan 

penyakit tular tanah (Luhut dan Daynoodt, 2008). Selain itu bahan organik yang 

sudah terdekomposisi dengan baik dapat memperbaiki sifat fisik tanah, sifat kimia 

tanah, sifat biologi tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba yang ada di tanah 

termasuk cendawan antagonis (Sutanto,2002). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas dan interaksi jamur antagonis dan bahan organik untuk 

menghambat perkembangan jamur Plasmodiophora brassicae pada akar 

tanaman kubis ? 

2. Bagaimana kemampuan isolat jamur antagonis dalam menekan infeksi 

Plasmodiophora brassicaedan pengaruhnya terhadap ketahanan tanaman 

kubis. 

3. Bagaimana Efektifitas macam bahan organik untuk menghambat 

perkembangan jamur Plasmodiophora brassicae pada akar tanaman kubis 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui efektivitas dan interaksi jamur antagonis dan bahan organik dalam

menghambat perkembangan jamur Plasmodiophora brassicae pada akar

tanaman kubis

2. Mengetahui efektivitas macam jamur antagonis untuk menghambat

perkembangan jamur Plasmodiophora brassicae pada akar tanaman kubis

3. Mengetahui efektivitas macam bahan organik untuk menghambat

perkembangan jamur Plasmodiophora brassicae pada akar tanaman kubis

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara perlakuan aplikasi jamur antagonis dan aplikasi

bahan organik

2. Diduga perlakuan aplikasi macam jamur antagonis berpengaruh nyata terhadap

Plasmodiophora brassicae

3. Diduga perlakuan aplikasi macam bahan organik berpengaruh nyata terhadap

Plasmodiophora brassicae pada tanaman kubis
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