
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar nomor 3 di dunia 

setelah pantai Gading dan Ghana maka tidak heran apabila kakao merupakan 

tanaman perkebunan yang menjadi andalan di indonesia setelah karet dan kelapa 

sawit. Selain dapat menyerap tenaga kerja, juga menjadi sumber pendapatan dan 

devisa terbesar negara. Jumlah lahan kakao dengan luas 1,4 juta Ha pada tahun 2008 

dapat menyumbang devisa negara sebesar US$ 1,8 Milyar. Mengingat perannya 

yang sangat penting tersebut maka perlu adanya peningkatan baik dalam hal 

produktivitas maupun kualitas dari kakao itu sendiri (Afriyeni dkk., 2013). Saat ini 

areal pengembangan kakao di Indonesia meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jawa Timur, Lampung, 

Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan NAD.  

Secara nasional produksi kakao dalam negeri mencapai 700.000 ton/tahun 

yang disumbangkan paling banyak oleh Sulawesi sekitar 70% (Maulana dan 

Permana, 2016). Namun, peningkatan produktivitas serta kualitas dari kakao 

selama ini banyak mengalami kendala antara lain adanya serangan hama dan 

penyakit pada tanaman kakao. Salah satu penyakit penting pada tanaman kakao 

yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kakao adalah penyakit busuk 

buah kakao yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Penyakit tersebut bisa 

menurunkan produksi kakao hingga 32,6–99%. Serangan penyakit busuk buah 

kakao yang disebabkan oleh P. palmivora distribusinya telah meluas. Keragaman 

patogeniknya menjadi ancaman terhadap penurunan produksi kakao (Umrah dkk., 
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2009). Tingkat serangan P. palmivora di Indonesia bisa mencapai 65%, yang 

menurunkan produksi kebun rakyat hingga 50% (Agrina, 2012). 

Penyakit busuk buah sangat tinggi merusak buah kakao di Indonesia dengan 

kerugian yang sangat berarti. Penyakit ini disebabkan oleh P. palmivora (McMahon 

& Purwantara, 2004; ; Sukamto, 2008). Menurut Tahi etal., (2007) & Kusumadewi 

(2011), patogen ini telah menyerang semua bagian tanam kakao. Selanjutnya 

McMahon etal., (2011), menyatakan bahwa penyakit busuk buah merupakan 

ancaman yang serius terhadap produksi tanaman kakao di Jawa. Serangan pada 

buah kakao dapat berdampak pada penurunan produksi dan mutu hasil. Tingkat 

serangan P. palmivora bervariasi, 10% lebih terjadi di Semenanjung Malaysia dan 

80-90% di Kamerun. Di Jawa, kerugian akibat penyakit ini menurunkan hasil 33-

50% (Darmono,1994). Ancaman serangan penyakit busuk buah cepat berkembang 

pada areal pertanaman kakao, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan lebih 

awal. Pada daerah yang telah terinfeksi penyakit dapat dilakukan pengendalian 

dengan agensia hayati yang ramah lingkungan.   

Menurut Nurdin etal., (2013) adalah (1) tingginya serangan penyakit busuk 

buah, (2) rendahnya produktivitas dan mutu hasil kakao dan (3) belum berfungsinya 

kelembagaan petani. Penggunaan agensia hayati sangat efektif dan positif dalam 

mengendalikan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh P. palmivora (Opoku, 

2007). Pengendalian dengan Trichoderma sp. diharapkan dapat mengurangi tingkat 

serangan penyakit busuk buah, memperbaiki pertumbuhan, meningkatkan 

produktivitas dan mutu hasil kakao. Penelitian bertujuan menguji keefektifan 
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beberapa Trichoderma sp. terhadap serangan penyakit busuk buah yang disebabkan 

oleh P. palmivora. 

Pengendalian yang umum dilakukan selama ini adalah dengan 

menggunakan fungisida sintetik. Banyak penelitian yang sudah menunjukkan 

bahwa penggunaan bahan-bahan kimia sintetik dengan tidak bijaksana berdampak 

negatif pada lingkungan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak-

dampak negatif tersebut dapat dicari teknologi alternatif, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan Agens Pengendali Hayati. Agens Pengendali Hayati yang 

digunakan adalah Trichoderma sp. yang dimanfaatkan sebagai biofungsida. 

Menurut Alfizar dkk, (2013), Agensia Hayati yang baik adalah Agensia yang 

berasal dari daerah dimana penyakit yang dimaksud ditemukan. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini digunakan Tricoderma sp. indigenus Jawa Timur yang 

dimanfaatkan sebagai biofungisida terhadap patogen khususnya terhadap P. 

Palmivora dengan uji secara invitro dimana uji ini perlu dilakukan untuk 

mendapatkan sumberdaya hayati yang berpotensi. 

Menurut pengujian yang dilakukan oleh Rosmana et al. (2006), efikasi 

Trichoderma yang diaplikasikan melalui penyemprotan pada buah kakao setara 

dengan fungisida kuprik oksida dalam mengurangi penyakit busuk buah 

Phytophthora. Salah satu spesies Trichoderma, yaitu Trichoderma sp. diduga 

memiliki kemampuan antagonis yang dapat menekan perkembangan P. palmivora 

yang menyebabkan penyakit hawar daun pada pembibitan kakao. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak dari dua isolat 
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Trichoderma sp. pada tingkat konsentrasi spora yang berbeda terhadap 

perkembangan penyakit busuk buah kakao Phytophthora.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Trichoderma sp. isolat asal kabupaten Jember dan kabupaten 

Trenggalek mampu berperan sebagai antagonis terhadap P. palmivora 

dalam uji antagonis secara in vitro? 

2. Apakah Trichoderma sp. isolat asal kabupaten Jember dan kabupaten 

Trenggalek efektif dalam mengendalikan penyebab penyakit busuk 

buah kakao (P. palmivora) ? 

3. Apa saja karakteristik Trichoderma sp. dalam menghambat 

pertumbuhan Phytophthora palmivora  penyebab busuk buah kakao 

secara in vitro? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bahwa Trichoderma sp. isolat asal kabupaten Jember dan 

kabupaten Trenggalek mampu berperan sebagai antagonis terhadap P. 

palmivora. 

2. Mengetahui keefektifan isolat Trichoderma sp. Isolat asal kabupaten 

Jember dan kabupaten Trenggalek  terhadap penyebab penyakit busuk 

buah kakao (P. palmivora). 
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3. Untuk mengetahui karakteristik Trichoderma sp. dalam menghambat 

pertumbuhan Phytophthora palmivora  penyebab busuk buah kakao 

secara in vitro  

1.4 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotetsis daeri penelitian ini adalah : 

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

antagonis terhadap Phythophthora palmivora. 

2. Isolat Trichoderma sp. dari berbagai daerah  efektif dalam 

mengendalikan busuk buah pada tanaman kako. 

3. Karakteristik Trichoderma sp. dari perkebunan daerah Jember dan 

Trenggalek dapat menghambat pertumbuhan Phytophtora palmivora 

penyebab busuk buah kakao secara in vitro. 


