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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kakao  (Theobroma  cacao L.) merupakan  salah  satu  komoditas  

perkebunan  yang berperan penting bagi perekonomian nasional, khususnya 

sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan  dan  devisa  negara. Kakao 

menjadi salah satu sumber pendapatan dan penyumbang devisa terbesar ketiga di 

Indonesia untuk sektor perkebunan dengan nilai investasi sebesar US $201 juta. 

(Dhalimi, 2012). Produksi kakao sangat beragam antar daerah dan wilayah 

provinsi. Produksi kakao  menurut status pengusahaan (perkebunan rakyat, 

negara, dan swasta) tahun 1967 - 2017 pada tahun 2015 produksi kakao di 

Sumatra mencapai 149.907 ton/ha, di Jawa mencapai 32.381 ton/ha, di Nusa 

Tenggara mencapai 18.559 ton/ha, di Kalimantan mencapai 7.958 ton/ha, di 

Sulawesi mencaai 355.216 ton/ha, di Maluku dan Papua mencapai 29.310 ton/ha 

(Ditjenbun, 2016). Setiap wilayah umumnya memiliki tingkat produktivitas yang 

berbeda. Produktivitas dari beberapa daerah tersebut masih di bawah potensi 

produksi kakao yang dapat mencapai 2 ton biji kering /ha/tahun. Rendahnya 

produksivitas kakao ini dipengaruhi terjadingan serangan hama penggerek buah 

kakao (PBK) dan penyakit busuk buah kakao yang diakibatkan oleh P. palmivora 

(Rubiyo dan Siswanto, 2012). 

Penyakit busuk buah Phytophthora atau penyakit busuk buah kakao 

merupakan salah satu penyakit utama yang dapat mempengaruhi produksi panen 

kakao. Serangan penyakit ini mampu menurunkan produksi kakao hingga 44%. 

Pada umumnya besarnya kerugian akibat penyakit ini mencapai 20-30% dan 
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kematian tanaman 10% pertahun. Penyakit ini juga dapat menyebabkan hilangnya 

hasil panen hingga 90% terutama pada musim penghujan ataupun musim kemarau 

(Rosmana et al., 2010a). Sehingga perlu dilakukan pengendalian dan 

penanggulangan yang tepat dan cermat. Hal yang harus diperhatikan dalam 

pengendalian penyakit tanaman yaitu selain efektifitas dan segi ekonomisnya, 

juga harus mempertimbangkan bahan yang digunakan sehingga bahan tersebut 

mengendalikan penyakit pada tanaman tanpa merusak lingkungan. Menurut 

(Firdausil., dkk 2008) Pengendalian sebelumnya untuk mengatasi busuk buah 

yang terserang Phytophthora palmivora yaitu dengan cara (1) Sanitasi Kebun, 

yaitu memetik semua buah busuk, kemudian dibenamkan dalam tanah sedalam 30 

cm. (2) Kultur Teknis, yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan 

pemangkasan tanaman, sehingga kelembaban di dalam kebun turun. (3) Kimiawi, 

yaitu penyemprotan buah – buah sehat secara preventif dengan fungisida berbahan 

aktif tembaga (Copper Sandoz, paket NORBESAN plus Fifanon, Cobox dll) 

konsentrasi formulasi 0,3%, selang waktu 2 minggu. Pada cara tersebut beberapa 

kelebihan  yaitu lebih murah, mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat dan 

keahlian yang khusus. Sedangkan kekurangannya masih belum optimal dalam 

mengatasi busuk buah kakao. Inovasi terbaru salah satu teknis pengendaliannya 

adalah menggunakan mikroba antagonis. 

Pengendalian alternatif yang dapat dilakukan tanpa harus memberi 

pengaruh negatif terhadap lingkungan dan sekitarnya adalah dengan 

memanfaatkan agens antagonis. Agen antagonis merupakan setiap organisme 

yang meliputi spesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, 
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cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma, serta organisme lainnya dalam 

semua tahap perkembangannya dapat di pergunakan untuk keperluan 

pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam 

proses produksi, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai keperluan lainnya 

(Harman, 2000). Cara mengendalikan penyakit tanaman dengan menggunakan 

agens antagonis muncul karena kekhawatiran masyarakat dunia akibat 

penggunaan pestisida atau agensia kimia sintetis, dan didukung oleh permintaan 

produk pertanian yang sehat dan aman bagi konsumen, pengendalian hayati 

menjadi satu pilihan cara mengendalikan patogen tanaman yang harus 

dipertimbangkan. Hal ini semakin jelas dengan adanya peraturan dunia, seperti 

WTO, AFTA, ISO 14.000 dan ISO 9.000, serta SPS (Sanitary and Phyto 

Sanitary) (Soesanto, 2013). 

Trichoderma sp. merupakan cendawan yang mempunyai potensi sebagai 

agens hayati dari jamur patogenik yang mampu menghambat perkembangan 

patogen melalui proses mikroparasitisme, antibiosis, dan kompetisi. Menurut 

Soesanto (2013) Trichoderma sp. sering digunakan terhadap patogen tular tanah 

atau rizosfer maupun patogen filosfer. Hal ini dikarenakan cendawan 

Trichoderma sp. memiliki kisaran inang patogen tanaman yang luas sehingga 

menjadi salah satu pertimbangan mengapa jamur ini banyak digunakan. 

Purwantisari (2009), mengatakan bahwa Trichoderma sp. merupakan jamur 

parasit yang dapat menyerang dan mengambil nutrisi dari jamur lain. Kemampuan 

Trichoderma sp. yaitu mampu memparasitkan jamur patogen tanaman dan bersifat 
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antagonis, karena memiliki kemampuan untuk mematikan atau menghambat 

pertumbuhan jamur lain. 

Namun, ketika diterapkan di lapang seringkali Trichoderma sp. ini kurang 

efektif. Hal ini disebabkan antara lain bahwa Trichoderma sp. bukan dari daerah 

asal tempat pengendali, sehingga karena temperature lingkungan yang berbeda 

maka pertumbuhan Trichoderma sp. menjadi kurang optimal. Menurut penelitian 

Johanna dan Ratulangi (2014) menunjukkan isolat Trichoderma koninggii dan 

Pseudomonas berfluoresensi dapat meningkatkan produksi buah cabai di 

Minahasa Sulawesi Utara dan menekan insidensi penyakit layu bakteri, tetapi 

tidak dapat menekan penyakit antraknosa dan mozaik. 

Berdasarkan penelitian Gusnawaty., dkk (2014) menunjukkan isolat 

Trichoderma sp. indigenous asal isolat Sulawesi Tenggara memiliki kemampuan 

dalam menekan pertumbuhan koloni Colletotrichum sp. secara in vitro namun, 

isolat Trichoderma koninggii asal isolat Sulawesi Tenggara memperlihatkan 

adanya perbedaan kemampuan dalam menghambat Colletotrichum sp. hal tersebut 

diduga karena perbedaan karakter setiap isolat Trichoderma koninggii yang 

berkaitan dengan kecepatan pertumbuhannya pada medium maupun mekanisme 

dalam aktivitas daya hambatnya. 

Berdasarkan penelitian Cikita., dkk (2016) uji antagonis Trichoderma spp.  

terhadap Phytophthora palmivora menunjukkan pertumbuhan diameter koloni 

jamur patogen yang lebih kecil dibandingkan dengan diameter koloni jamur 

antagonis. Pertumbuhan jamur patogen yang terhambat diduga karena adanya 
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panghambatan pertumbuhan P. palmivora oleh Trichoderma spp. melalui 

mikoparasitisme, antibiosis, dan kompetisi.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Para petani daerah setempat yang belum mengenal agens hayati 

Trichoderma sp. yang dapat dijadikan pupuk hayati untuk mengendalikan 

serangan Phytophthora palmivora  penyebab busuk buah kakao. 

2.  Penggunaan obat kimia dalam menghambat serangan Phytophthora 

palmivora kurang efektif sehingga dikenalkan agens hayati Trichoderma sp.   

3. Isolat Trichoderma sp. asal mana yang paling baik dan efektif dalam 

menghambat serangan Phytophthora palmivora  penyebab busuk buah 

kakao secara in vitro?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui daya hambat Trichoderma sp. terhadap serangan patogen 

Phytophthora palmivora  penyebab busuk buah kakao melalui uji antagonis 

secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui jenis Trichoderma sp. hasil eksplorasi daerah Malang, 

Kediri, dan Jombang. 

3. Untuk mengetahui beberapa isolat Trichoderma sp. asal mana yang paling 

baik dan efektif dalam menghambat serangan Phytophthora palmivora  

penyebab busuk buah kakao secara in vitro. 

 

 

 



6 
 

 
 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1. Isolat Trichoderma sp. dari berbagai daerah mampu berperan sebagai 

antagonis terhadap Phythophthora palmivora dan efektif dalam 

mengendalikan busuk buah kakao di lapang. 

2. Trichoderma sp. mampu berperan sebagai biofertilizer yaitu memperbaiki 

struktur tanah disekitar perakaran tanaman dengan cara menguraikan zat-zat 

organik yang ada didalam tanah. 

3. Trichoderma sp. mampu berperan sebagai biopestisida yang bersifat parasit 

terhadap jenis jamur lain, bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan 

dan penyebaran patogen tular tanah penyebab penyakit perakaran. 

 


