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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kakao (Theobroma cacao) 

 

 

 

Gambar1. Tanaman kakao (Theobroma cacao) (Sumber : Direktorat Jendral 

Perkebunan, 2014) 

Kakao merupakan tanaman perkebunan, Secara umum tanaman 

kakaodikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu Forastero, Criollo, dan Trinitario 

yang merupakan hasil persilangan antara Forastero dengan Criollo.Varietas kakao 

hibrida adalah varietas kakaoTrinitario yang memiliki kemampuan produksi lebih 

tinggi daripada varietas Criollodan Forastero (Surti, 2012). Varietas kakao yang di 

gunakan adalah varietas Hibrida F1. Hibrida F1salah satu upaya yang telah 

dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao untuk mendapatkan kultivar 

kakao unggul. Untuk menghasilkan Hibrida F1unggul yang berproduksi tinggi dan 

resisten terhadap serangan penyakit busuk buah kakao akibat infeksi Phytophthora 

palmivora perlu digunakan tetua donor yang mempunyai sifat resisten dan tetua 

penerimayang mempunyai daya hasil tinggi (Kurniasih 2011). 

Kakao varietas Hibrida F1 adalah bahan  tanam yang memiliki potensi tinggi 

dan toleran terhadap serangan hama dan penyakit, juga memiliki ukuran biji yang 

cukup besar dan seragam (Iswanto 2008). 

Tanaman kakao dapat diperbanyak dengan cara generatif ataupun vegetatif. 

Kakao lindak umumnya diperbanyak dengan benih dari klon-klon induk yang 
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terpilih. Sedangkan  kakao mulia umumnya diperbanyak secara vegetatif. 

Namun, kakao dewasa ini juga sering diperbanyak secara vegetatif untuk 

meningkatkan mutu dan hasil. Budidaya kakao sangat ditentukan oleh tersedianya 

benih dan bibit yang baik untuk menjamin tersedianya benih yang bermutu, maka 

dewasa ini di Indonesia terdapat sekitar 10 produsen benih. 

Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang 

peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional di Indonesia, khususnya 

sebagai penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan. Selain itu, kakao juga 

berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan 

agroindustri. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengusahakan 

tanaman kakao adalah penggunaan bibit unggul dan bermutu. Tanaman kakao 

merupakan tanaman tahunan, karena itu kesalahan dalam pemakaian bibit akan 

berakibat buruk dalam pengusahaannya, walaupun diberi perlakuan kultur teknis 

yang baik tidak akan memberikan hasil yang diinginkan, sehingga modal yang 

dikeluarkan tidak akan kembali karena adanya kerugian dalam usaha tani. Untuk 

menghindari masalah tersebut, perlu dilakukan cara pembibitan kakao yang baik 

(Susanto, 2005) 

Faktor yang mempengaruhi pembibitan tanaman kakao seperti juga tanaman 

perkebunan yang lain adalah air, cahaya matahari, unsur hara, suhu, dan 

kelembaban. Pertumbuhan vegetatif bibit terbagi atas pertumbuhan daun, batang 

dan akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan daun dan batang 

ialah hormon dan nutrisi (faktor dalam), status air dalam jaringan tanaman, suhu 

udara dan cahaya (faktor luar). Pertumbuhan akar dipengaruhi suhu media tumbuh, 
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ketersediaan oksigen (aerasi), faktor fisik media tumbuh, pH media tumbuh, selain 

faktor dalam dan status air dalam jaringan tanaman. Pertumbuhan daun dan 

perluasan batang menentukan luas permukaan daun dan struktur tajuk yang sangat 

penting sehubungan dengan proses fotosintesis. Sedangkan perluasan akar akan 

menentukan jumlah dan distribusi akar yang kemudian akan berfungsi kembali 

sebagai organ penyerap unsur hara mineral (Rahayu, 2014) 

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang dapat memberikan 

kontribusi untuk peningkatan devisa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu 

negara pemasok utama kakao dunia setelah Pantai Gading (38,3%) dan Ghana 

(20,2%) dengan persentasi 13,6%. Permintaan dunia terhadap komoditas kakao 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kualitas biji kakao yang diekspor 

oleh Indonesia dikenal sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan produk 

kakao yang masih tradisional (85% biji kakao produksi nasional tidak difermentasi) 

sehingga kualitas kakao Indonesia menjadi rendah. Kualitas rendah menyebabkan 

harga biji dan produk kakao Indonesia di pasar internasional dikenai potongan 

sebesar USD 200/ton atau 10-15 % dari harga pasar. Selain itu, beban pajak ekspor 

kakao olahan (sebesar 30%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beban pajak 

impor produk kakao (5%), kondisi tersebut telah menyebabkan jumlah pabrik 

olahan kakao Indonesia terus menyusut. Selain itu para pedagang (terutama trader 

asing) lebih senang mengekspor dalam bentuk biji kakao atau non olahan (Rohman, 

2009). 
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2.1.1  Klasifikasi Tanaman Kakao (Theobroma cacao) 

Kakao atau yang lebih dikenal dengan sebutan cokelat merupakan tanaman 

yang menumbuhkan bunga dari batang atau cabang. Karena itu tanaman ini 

digolongkan kedalam kelompok tanaman caulifloris. Adapun sistematikanya 

menurut klasifikasi botanis sebagai berikut : 

Divisio : spermatophyta 

Klas : Dicotyledon 

Ordo : Malvales 

Famili : Sterculiceae 

Genus : Theobroma 

Spesies : Theobroma cacao. 

Daerah utama pertanaman kakao adalah hutan hujan tropis di Amerika Tengah, 

tepatnya pada wilayah 18o Lintang Utara sampai 15o Lintang Selatan. Daerah-

daerah dari selatan Meksiko sampai ke Bolivia dan Brazilia adalah tempat-tempat 

tanaman kakao tumbuh sebagai tanaman liar. Beberapa spesies Theobroma yang 

diketahui, antara lain Theobroma bicolor, Theobroma sylvestris, Theobroma 

pentagona, dan Theobroma augustifolia, merupakan spesies yang pada awalnya 

juga dimanfaatkan sebagai penghasil biji sebagai campuran (Rahayu, 2014) 

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kakao (Theobroma cacao) 

Sejumlah faktor iklim dan tanah menjadi kendala bagi pertumbuhan dan 

produksi tanaman cokelat. Lingkungan alami tanaman cokelat adalah hutan tropis. 

Dengan demikian curah hujan, temperatur, dan sinar matahari menjadi bagian dari 

faktor iklim yang menentukan. Demikian juga faktor fisik dan kimia tanah yang 
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erat kaitannya dengan daya tembus (penetrasi) dan kemampuan akar menyerap 

hara. Menurut Sri Rahayu, 2014, Ditinjau dari wilayah penanamannya, kakao 

ditanam di daerah‐daerah yang berada pada 100 LU sampai dengan 100 LS. 

Walaupun demikian penyebaran pertanaman kakao secara umum berada pada 

daerah‐daerah antara 70 LU sampai dengan 180 LS. Hal ini tampaknya erat 

kaitannya dengan distribusi curah hujan dan jumlah penyinaran matahari sepanjang 

tahun. 

a. Curah Hujan 

Hal terpenting dari curah hujan yang berhubungan dengan pertanaman 

kakao adalah distribusinya sepanjang tahun. Hal tersebut berkaitan dengan masa 

pembentukan tunas muda (flushing) dan produksi. Areal penanaman kakao yang 

ideal adalah daerah‐daerah bercurah hujan 1.100 ‐ 3.000 mm per tahun. Disamping 

kondisi fisik dan kimia tanah, curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun 

tampaknya berkaitan dengan serangan penyakit busuk buah (black pods).  Didaerah 

yang curah hujannya lebih rendah dari 1.200 mm per masih dapat ditanami kakao, 

tetapi dibutuhkan air irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi 

akan lebih besar daripada air yang diterima tanaman dari curah hujan, sehingga 

tanaman perlu dipasok dengan air irigasi.  

b. Temperatur 

Pengaruh temperatur pada kakao erat kaitannya dengan ketersediaan air, 

sinar matahari, dan kelembaban. Faktor‐faktor tersebut dapat dikelola melalui 

pemangkasan, penanaman tanaman pelindung, dan irigasi. Temperatur sangat 

berpengaruh pada pembentukan flush, pembungaan, serta kerusakan daun.  
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Menurut hasil penelitian, temperatur ideal bagi pertumbuhan kakao adalah 

30o‐32oC (maksimum) dan 18o‐21oC (minimum).  Cokelat juga dapat tumbuh 

dengan baik pada temperatur minimum 15oC per bulan dengan temperatur 

minimum absolut 10oC per bulan. 

Temperatur yang lebih rendah dari 10oC akan mengakibatkan gugur daun 

dan mengeringnya bunga, sehingga laju pertumbuhannya berkurang. Temperatur 

yang tinggi akan memacu pembungaan, tetapi kemudian akan segera gugur. 

Pembuangan akan lebih baik jika berlangsung pada temperatur 26o – 30o C pada 

siang hari dibandingkan bila terjadi pada temperatur 23oC. Demikian juga 

temperatur 26oC pada malam hari masih lebih baik pengaruhnya terhadap 

pembungaan daripada temperatur 23o – 30o C. Jumlah flush maupun luas daun lebih 

besar pada suhu rendah, demikian juga waktu hidupnya. 

c. Sinar Matahari 

Lingkungan hidup alami tanaman kakao adalah hutan tropis yang di dalam 

pertumbuhannya mebutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan penuh. 

Cahaya matahari yang terlalu banyak menyoroti tanaman kakao akan 

mengakibatkan lilit batang kecil, daun sempit, dan tanaman relatif pendek.  

Trinidad dan Ghana merupakan daerah pertama yang mula-mula dicoba 

untuk penanaman cokelat tanpa naungan. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil 

bahwa cokelat yang ditanam dibawah sinar matahari langsung ternyata lebih tinggi 

produksinya. Walaupun demikian pembibitan masih memerlukan naungan, karena 

benih cokelat akan lebih lambat pertumbuhannya pada pencahayaan sinar matahari 

penuh. 



12 
 

 
 

Pemanfaatan cahaya matahari semaksimal mungkin dimaksudkan untuk 

mendapatkan intersepsi cahaya dan pencapaian indeks luas daun (ILD) optimum. 

Hal itu dapat diperoleh dengan penataan naungan atau pohon pelindung serta 

penataan tajuk melalui pemangkasan. 

Cokelat tergolong sebagai tanaman C3 yang mampu berfotosintesis pada 

suhu daun rendah. Fotosintesis maksimum diperoleh pada saat penerimaan cahaya 

pada tajuk sebesar 20% dari pencahayaan penuh. Kejenuhan cahaya di dalam 

fotosintesis setiap daun kakao yang telah membuka sempurna berada pada kisaran 

3‐30 persen cahaya matahari penuh atau pada 15 persen cahaya matahari penuh. 

Hal ini berkaitan pula dengan pembukaan stomata yang menjadi lebih besar bila 

cahaya yang diterima lebih banyak. 

d. Tanah 

Tanaman kakao dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal persyaratan 

fisik dan kimia tanah yang berperan terhadap pertumbuhan dan produksi kakao 

terpenuhi. Kemasaman tanah (pH), kadar zat organik, unsur hara, kapasitas 

adsorbsi, dan kejenuhan basa merupakan sifat kimia yang perlu diperhatikan, 

sedangkan faktor fisiknya adalah kedalaman efektif, tinggi permukaan air tanah, 

drainase, struktur, dan konsistensi tanah. Selain itu kemiringan lahan juga 

merupakan sifat fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan kakao.  
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2.2  Phytoptora palmivora 

 

 

 

 

Gambar2 : Busuk buah kakao (Phytoptora palmivora) (Sumber : Purwantara, 

2017) 

Penyakit busuk buah Phytophthora palmivora merupakan salah satu 

penyakit utama yang dapat mempengaruhi sistim produksi kakao di dunia. Penyakit 

ini dapat menyebabkan kehilangan hasil  mencapai 90% terutama pada musim 

hujan atau musim kemarau pada lahan dengan populasi semut yang banyak 

(Rosmana  etal., 2010). Di Indonesia P. palmivora merupakan spesies utama yang 

menyerang semua fase perkembangan buah kakao sehingga selain menyebabkan 

busuk buah, juga menyebabkan layu cherelle (Fauzan, 2013) 

2.2.1 Klasifikasi Phytophthora palmivora 

Penyakit busuk buah pada tanaman  kakao disebabkan oleh Phytophthora 

palmivora menurut Samson dkk., (2008), cendawan ini tergolong dalam : 

Klasifikasi  : Phytophthora palmivora 

Kingdom         : Stramenophiles 

Kelas               : Oomycetes 

Ordo                : Peronosporales 

Famili              : Pythiaceae 

Genus              : Phytophthora 

Spesies            : Phytophtora palmivora Butler 
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Phytophtora palmivora  memiliki kisaran inang yang luas dapat menyerang 

138 spesies tumbuhan yang termasuk ke dalam bermacam-macam family (Chee, 

1969). Untuk dapat berkembang biak, cendawan ini memerlukan temperatur dan 

kelembaban udara tertentu. Perkembangan penyakit makin tinggi pada temperatur 

optimum 31oC (Tucker, 1931 dalam Agrios 2006). Cendawan ini telah dikenal sejak 

tahun 1886 di Indonesia dan menjadi penyakit penting pada tanaman perkebunan 

(Muller, 1935 dalam Agrios, 2006). P. Palmivora dapat menyerang bermacam-

macam tanaman, dengan demikian sumber inokulum selalu ada dilapangan. Namun 

yang dianggap sumber inokulum paling penting adalah tanah.  

2.2.2  Morfologi Phytophthora palmivora 

 

Gambar 3. (A) Morfologi koloni Phytophthora palmivora pada PDA umur 12 hari. (B) 

Sporangia mempunyai papila yang jelas dengan tangkai pendek (panah). (C)  

Klamidospora (panah). Perbesaran B dan C: 400 x.  (Sumber : Umayah Abu, 

2006) 

Phytophthora merupakan marga yang memiliki sporangium yang jelas 

berbentuk seperti buah jeruk nipis dengan tonjolan di ujungnya. Sporangium ini 

tidak tahan kering, jika ada air maka sporangium ini akan melepaskan zoospora-

nya. Zoospora berenang-renang kemudian membentuk kista pada permukaan 

tanaman dan akhirnya berkecambah dengan menghasilkan hifa yang pipih yang 

masuk ke dalam jaringan inang. Pada perkecambahan secara tidak langsung 
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diferensiasi zoospora terjadi di dalam sporangium. Cendawan P. Palmivora 

merupakan cendawan yang mempunyai miselium yang menghasilkan oospora dan 

zoosporangium. Zoospora mempunyai bulu cambuk. Spora seksual (oospora) 

dihasilkan oleh penyatu gamet yang berbeda secara morfologi (Agrios, 2005). 

Zoosporangium dihasilkan sepanjang hifa somatik atau pada ujung hifa dan 

seperangkat hifa bebas. Sporangium berukuran 36 – 80 x 26 – 40 (av 57 x 34) 

mikron. Oogonium berkisar 26 – 36 dan 22 – 32 mikron. Klamidospora siap 

dibentuk yang memiliki ukuran 32 – 48 mikron (Jhonson, 1999). 

Zoospora keluar satu persatu melalui papilia yang terdapat pada ujung 

sporangium. Zoospora mempunyai dua flagella yang tidak sama panjangnya. Pada 

pemeriksaan dengan mikroskop elektron diketahui bahwa flagella yang pendek 

(anterior) mempunyai benang-benang yang disebut mastigonema, sedang yang 

panjang (posterior) berbulu sangat halus. Jenis Phytophthora sp. Tertentu 

membentuk klamidospora bulat, terminal atau interkalar, berdinding agak tebal, 

mula-mula hialin, akhirnya berwarna kecoklat-coklatan. 

2.2.3 Daur Hidup Phytophthora palmivora 

 

Gambar 4. Daur hidup Phytophthora palmivora ( Sumber : Susanto 2005) 
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Cendawan yang mengadakan infeksi pada buah dapat bersumber dari tanah, 

batang yang sakit kanker batang, buah yang sakit, dan tumbuhan inang lainnya 

(Semangun, 2006). 

P. palmivora terutama bertahan dalam tanah. Dari sini dapat terbawa oleh 

percikan air hujan ke buah-buah yang dekat tanah. Setelah mengadakan infeksi, 

dalam waktu beberapa hari P. Palmivora pada buah dapat menghasilkan 

sporangium. Sporangium dapat terbawa oleh percikan air atau oleh angin dan 

mencapai buah-buah yang lebih tinggi. Cendawan berada dalam tanah dapat juga 

terangkut oleh serangga, antara lain semut, sehingga dapat mencapai buah-buah 

yang tinggi. Dari buah-buah yang tinggi, sporangium dapat terbawa air ke buah-

buah dibawahnya (Semangun, 2006). Cendawan ini dapat bertahan dalam berbulan-

bulan di dalam tanah dalam bentuk siste (Khlamidospora) (Susanto, 2005). 

Dari buah yang terserang P. Palmivora dapat berkembang melalui tangkai 

dan menyerang bantalan bunga, dan dapat berkembang terus sehingga 

menyebabkan terjadinya, penyakit kanker batang. Dari sini kelak dapat kembali 

menyerang buah (Semangun, 2006).  

Infeksi P. Palmivora dapat langsung terjadi antar buah melalui percikan air 

hujan melalui permukaan tanah, serangga,. Biji didalam buah akan rusak selang 15 

hari setelah terinfeksi (Siregar dkk., 2000). 

P. palmivora dapat menyerang bermacam-macam tanaman. Meskipun 

demikian belum diketahui dengan pasti dari berbagai tanaman tadi semuanya dapat 

menimbulkan penyakit pada kakao. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sumber infeksi selalu ada. Namun yang dianggap sebagai sumber infeksi yang 
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paling utama adalah tanah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengendalikan  

P. Palmivora di dalam tanah tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan 

(Susanto, 2005). 

2.2.4   Gejala Serangan  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gejala penyakit busuk buah kakao (Sumber: Rubiyo,2013) 

Serangan P. palmivora pada tanaman kakao dapat terjadi pada daun, tunas, 

batang, akar dan bunga, tetapi infeksi pada buah khususnya buah yang masih muda 

{pentil I ukuran ± 10 cm) mengakibatkan kerugian yang sangat berarti (Siregar dkk, 

2003). Gejala infeksi P. palmivora pada buah dapat timbul pada berbagai umur 

buah. Gejala yang tampak berupa bercak kelabu kehitaman, biasanya bercak 

tersebut terdapat pada ujung buah atau pangkal buah dan dengan cepat meluas ke 

seluruh bagian buah dalam waktu 14-22 hari. Gejala lanjut serangan jamur ini 

mengakibatkan bagian buah dan biji membusuk dan berwama coklat kehitaman. 

Spora akan terbentuk dan tampak dengan adanya wama putih seperti tepung diatas 

bercak yang telah meluas (Purwantara, 2017). 

Jamur yang menginfeksi buah dapat bersumber dari tanah, batang yang 

sakit, buah yang sakit dan tumbuhan lain. P. palmivora banyak bertahan di dalam 

tanah sehingga inokulum jamur ini dapat terbawa partikel tanah bersama percikan 
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air hujan ke buah yang dekat dengan permukaan tanah. Beberapa hari setelah terjadi 

inieksi akan timbul bercak dan terbentuk sporangium pada permukaan buah yang 

dapat menyebar oleh angin dan serangga ke buah yang letaknya lebih tinggi 

(Semangun, 2000) 

Infeksi P. palmivora pada buah menunjukkan gejala bercak berwarna kelabu 

kehitaman. Biasanya bercak tersebut terdapat pada ujung buah. Bercak 

mengandung air yang kemudian berkembang sehingga menunjukkan warna hitam. 

Bagian buah menjadi busuk dan biji pun turut membusuk. Pembentukan spora 

terlihat dengan adanya warna putih di atas bercak hitam yang telah meluas. Pada 

temperatur 27,5 sampai 30o C pertumbuhan spora ini sangat cepat. Infeksi P. 

palmivora dicirikan dengan adanya bercak berwarna coklat yang mulai dari bagian 

mana saja. Jaringan yang tidak terinfeksi tampak jelas dan dibatasi oleh permukaan  

kasar, tetapi bercak dapat berkembang dengan cepat dan seringkali menampakkan 

pembusukan yang menyeluruh dan berwarna hitam. Pertumbuhan cendawan pada 

bagian-bagian luar kakao lebih cepat, tetapi infeksi yang menyeluruh dapat 

menyebabkan kerusakan pada biji. 

Kerusakan oleh P. palmivora dapat bervariasi mulai ringan, sedang sampai 

buah tidak dapat dipanen. Kerusakan berat bila cendawan ini masuk kedalam buah 

dan menyebabkan pembusukan pada biji. Bila menyerang buah pentil, 

menyebabkan buah termumifikasi sedangkan serangan pada buah muda 

menyebabkan pertumbuhan biji terganggu yaitu menjadi lunak dan berwarna coklat 

kehijau-hijauan dan akibatnya mempengaruhi penurunan kualitas biji. Serangan 

pada buah yang hampir masak tidak begitu berpengaruh pada pertumbuhan biji 
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namun terjadi biji lembek dan akhirnya penurunan aroma biji yang kurang baik 

(Semangun, 2006). 

Dalam keadaan lembab, cendawan ini dapat berkembang biak dengan cepat. 

Penyebaran spora dari sumber infeksi ke tempat lain dibantu oleh percikan air dari 

tanah ke buah bagian bawah, kemudian dari buah yang terinfeksi kebuah yang sehat 

dengan perantara serangga dan akibat gesekan antar buah yang sakit dengan buah 

yang sehat dalam kondisi yang baik. 

Di Indonesia besarnya kerugian sangat berbeda antara kebun yang satu 

dengan kebun yang lainnya, bervariasi antara 26% dan 60%. Angka ini bervariasi 

dari beberapa persen di Malaysia Semenanjung dan 80% - 90% di Kamerun 

(Gregor, 2004). Di Sumatra Utara, meskipun kakao mulai termasuk golongan 

Trinitario, mulai ditanam tahun 1940 sampai tahun 1970-an busuk buah tidak 

dikenal. Baru setelah disana ditanam kakao lindak pada tahun 1970-an busuk buah 

mulai terdapat semula pada UAH tetapi akhirnya juga terjadi pada Trinitario. 

2.3 Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. merupakan jamur antagonis yang sangat penting untuk 

pengendalian hayati. Mekanisme pengendalian Trichoderma sp. yang bersifat 

spesifik target, mengoloni rhizosfer dengan cepat dan melindungi akar dari 

serangan jamur patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

hasil produksi tanaman, menjadi keunggulan lain sebagai agen pengendali hayati. 

(Susiana,2009). Aplikasi dapat dilakukan melalui tanah secara langsung, melalui 

perlakuan benih maupun melalui kompos. Selain itu Trichoderma sp. sebagai jasad 
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antagonis mudah dibiakkan secara massal, mudah disimpan dalam waktu lama dan 

dapat diaplikasikan sebagai seedfurrow dalam bentuk tepung atau granular /butiran. 

  

 

Gambar6. Trichoderma sp. secara makroskopis (A) Trichoderma sp. tampak dari depan 

(B) Trichoderma sp. tampak dari belakang  (Sumber : BBPPTP Surabaya) 

Beberapa keuntungan dan keunggulan Trichoderma sp. yang lain adalah 

mudah dimonitor dan dapat berkembang biak, sehingga keberadaannya di 

lingkungan dapat Uji Antagonisme Jamur Patogen 26 bertahan lama serta aman 

bagi lingkungan, hewan  dan manusia lantaran tidak menimbulkan residu kimia 

berbahaya yang persisten di dalam tanah. Penggunaan jamur antagonis sebagai agen 

hayati harus dalam bentuk formulasi yang tepat dengan bahan yang mudah tersedia. 

Untuk menstabilkan efektifitas agensia hayati harus diformulasikan. Beberapa 

laporan menyebutkan bahwa P. fluorescens, Gliocladiumdan Trichoderma telah 

diformulasikan dalam bentuk cair, tepung dan kompos. (Susiana,2009). 

2.3.1 Klasifikasi Trichoderma sp. 

Pada Trichoderma sp. yang dikultur, morfologi koloninya bergantung pada 

media tempat bertumbuh. Pada media yang nutrisinya terbatas, koloninya tampak 

transparan, sedangkan pada media yang nutrisinya lebih banyak koloninya dapat 

A

. 

B

. 
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terlihat lebih putih. Konidia dapat terbentuk dalam satu minggu, warnanya dapat 

kuning, hijau atau putih. Pada beberapa spesies dapat diproduksi semacam bau 

seperti permen atau kacang. Klasifikasi Trichoderma sp. secara alami adalah 

sebagai berikut 

Kerajaan            : Fungi 

Divisi                 : Ascomycota 

Upadivisi           : Pezizomycotina 

Kelas                 : Sordariomycetes 

Ordo                  : Hypocreales 

Famili                : Hypocreaceae 

Genus                : Trichoderma 

Spesies              : Trichoderma sp. 

2.3.2 Identifikasi Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. memiliki konidiofor bercabang-cabang teratur, tidak 

membentuk berkas, konidium jorong, bersel satu, dalam kelompok-kelompok kecil 

terminal, kelompok konidium berwarna hijau biru. Trichoderma sp. juga berbentuk 

oval, dan memiliki sterigma atau phialid tunggal dan berkelompok.  
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Gambar 7. Morfologi jamur Trichoderma sp (a) Trichoderma sp makroskopis (b) 

Trichoderma sp mikroskopis (1) Konidium (2) Konidiofor (3) Fialid 

(Sumber : Ovilya, 2018) 

 

Koloni Trichoderma sp. pada media agar pada awalnya terlihat berwarna 

putih selanjutnya miselium akan berubah menjadi kehijau-hijauan lalu terlihat 

sebagian besar berwarna hijau ada ditengah koloni dikelilingi miselium yang masih 

berwarna putih dan pada akhirnya seluruh medium akan berwarna hijau. Koloni 

pada medium OA (20oC) mencapai diameter lebih dari 5 cm dalam waktu 9 hari, 

semula berwarna hialin, kemudian menjadi putih kehijauan dan selanjutnya hijau 

redup terutama pada bagian yang menunjukkan banyak terdapat konidia. Konidifor 

dapat bercabang menyerupai piramida, yaitu pada bagian bawah cabang lateral 

yang berulang-ulang, sedangkan kearah ujung percabangan menjadi bertambah 

pendek. Fialid tampak langsing dan panjang terutama apeks dari cabang, dan 

berukuran (2,8-3,2) μm x (2,5-2,8) μm, dan berdinding halus. Klamidospora 

umumnya ditemukan dalam miselia dari koloni yang sudah tua, terletak interkalar 

kadang terminal, umumnya bulat, berwarna hialin, dan berdinding halus (Jakes, 

2012) 
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2.3.3 Mekanisme Pengendalian Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. adalah jenis cendawan yang tersebar luas di tanah, dan 

mempunyai sifat mikoparasitik. Mikoparasitik adalah kemampuan untuk menjadi 

parasit cendawan lain. Sifat inilah yang dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap 

jenis-jenis cendawan fitopatogen. Beberapa cendawan fitopatogen penting yang 

dapat dikendalikan oleh Trichoderma sp. antara lain : Rhizoctonia solani, Fusarium 

sp, Lentinus lepidus, Phytium sp, Botrytis cinerea, Phythophthora palmivora,  

Gloeosporium gloeosporoides, Rigidoporus lignosus dan Sclerotium roflsii yang 

menyerang tanaman jagung, kakao, kopi, kedelai, kentang, tomat, dan kacang 

buncis, kubis, cucumber, kapas, kacang tanah, pohon buah- buahan, semak dan 

tanaman hias (Putra, 2012) 

Mekanisme antagonis jamur ini dapat difahami sebagai berikut. Saat 

mikroba patogen sedang dalam masa dorman, serangan antagonis jamur 

Trichoderma sp. dapat menyebabkan kerusakan biologis inokulum patogen. 

Mekanisme antagonis ini dapat berupa predasi, perparasi, dan parasitisme propagul. 

Bentuk lain dari antagonisme adalah dengan penekanan perkecambahan propagul 

melalui kompetisi karbon, nitrogen, ion besi, oksigen dan unsur penting lainnya. 

Sedangkan antagonis pada permukaan tanman meliputi antibiosis, kompetisi dan 

predasi. (Jakes, 2012) 

Mikoparasitisme dari Trichoderma sp. merupakan suatu proses yang 

kompleks dan terdiri dari beberapa tahap dalam menyerang inangnya. Interaksi 

awal dari Trichoderma sp. yaitu dengan cara hifanya membelok ke arah jamur inang 

yang diserangnya, Ini menunjukkan adanya fenomena respon kemotropik pada 
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Trichoderma Sp. karena adanya rangsangan dari hyfa inang ataupun senyawa kimia 

yang dikeluarkan oleh jamur inang. Ketika mikoparasit itu mencapai inangnya, 

hifanya kemudian membelit atau menghimpit hifa inang tersebut dengan 

membentuk struktur seperti kait (hook-like structure), mikoparasit ini juka 

terkadang mempenetrasi miselium inang dengan mendegradasi sebagian dinding 

sel inang (Pratama, 2013) 

Mekanisme kerja Trichoderma sp. (salah satunya adalah T. koningii) adalah 

menekan perkembangan JAP dengan cara pembentukan antibiotik dan 

mikroparasitisme, kompetisi dan kolonisasi rizomorfa. Mekanisme penghancuran 

Jamur Akar Putih (JAP) terjadi melalui proses lisis miselium dan rizomorfa. Lisis 

merupakan proses enzimatik oleh enzim selulose yang dihasilkan oleh T. koningii. 

Trichoderma harzianum menekan pertumbuhan jamur phythoptora infestan pada 

tanaman kentang. Jamur Trichoderma harsianum ini merupakan jamur isolat 

lokal,jadi apabila menggunakan kompos akan mendukung berkembang biaknya 

jamur trichoderma ini sehingga dapat menekan pertumbuhan phythopthora dilahan 

kakao. 

Mekanisme pengendalian / penghambatan Trichoderma sp. yaitu 

menggunakan uji antagonis. Beberapa macam proses antagonisme Trichoderma sp. 

terhadap inang (patogen), yaitu: 

1). Antibiosis  

Antibiosis adalah proses pengeluaran/pelepasan senyawa kimia yang 

memiliki sifat metabolik sebagai antibiotik. Proses pengendalian mekanisme 

biologis zat biokimia dapat bekerja secara individual dari satu jenis zat aktif atau 
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bekerja bersama dengan aktifitas zat lainnya. Lien et al. (1994) menjelaskan bahwa 

proses mekanisme antibiosis dari substansi aktif yang diproduksi oleh jamur T. 

viridae disebut Trikolin. Senyawa ini merusak dan menyebabkan hilangnya formasi 

organ liposom yang terkandung dalam sel. Liposom ini berperan dalam 

pembentukan protein pada jamur patogen Rhizoctonia solani sehingga proses 

sintesis protein terganggu dan menyebabkan pertumbuhannya terhambat 

(Suwahyono, 2000).  

2) Kompetisi  

Trichoderma sp. mampu bersaing dengan patogen, terutama dalam hal 

mengekstrak / memperoleh nutrisi dalam tanah seperti karbon, nitrogen, 

makroelemen dan mikroelemen lainnya. Adanya kemampuan kompetisi tersebut 

menyebabkan pertumbuhan patogen pada tanaman terhambat (Freeman, et al., 

2002).  

3) Mikoparasit  

Mikoparasit terjadi melalui parasitasi hifa Trichoderma sp. terhadap jamur 

lain yang diserangnya. Menurut Harman (2004), Trichoderma sp. mampu 

menghasilkan senyawa ekstraseluler eksokitinase yang menghasilkan fungitoksik 

yang dapat mendegradasi dinding sel patogen. Selain itu, hifa yang telah berhasil 

mendegradasi dinding sel patogen, selanjutnya akan masuk ke dalam lumen jamur 

target. 

Jamur Trichoderma sp. merupakan salah satu jenis jamur 

mikroparasitik/bersifat parasit terhadap jenis jamur lain. Nah karena sifat-sifat 

inilah maka Trichoderma dapat kita manfaatkan sebagai agen biokontrol terhadap 
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jenis-jenis jamur fitopatogen. Keuntungan dan keunggulanya adalah mudah 

dimonitor dan dapat berkembang biak,sehingga keberadaanya di lingkungan dapat 

bertahan. Mekanisme antagonis jamur ini dapat difahami sebagai berikut. Saat 

mikroba patogen sedang dalam masa dorman, serangan antagonis jamur 

Trichoderma sp. dapat menyebabkan kerusakan biologis inokulum patogen. 

Mekanisme antagonis ini dapat berupa predasi, perparasi, dan parasitisme propagul. 

Bentuk lain dari antagonisme adalah dengan penekanan perkecambahan propagul 

melalui kompetisi karbon, nitrogen, ion besi, oksigen dan unsur penting lainnya. 

Sedangkan antagonis pada permukaan tanman meliputi antibiosis, kompetisi dan 

predasi (Susiana, 2009) 

 


