
 

 

 
 

 

I.         PENDAHULUAN 
 

1.1.   Latar Belakang 

 
Tanaman kopi merupakan komoditi yang banyak digemari oleh masyarakat 

Indonesia, hasil tanaman kopi yang berupa biji kopi banyak digunakan masyarakat 

sebagai minuman dengan rasa dan aroma yang khas. Tanaman kopi tergolong 

dalam komoditi perkebunan yang cukup menjanjikan sebagai sumber pendapatan 

untuk petani. Tanaman ini juga digolongkan dalam tanaman tahunan karena 

memiliki umur panjang serta dapat dipanen hasilnya berulang-ulang berbeda halnya 

dengan tanaman hortikultura atau tanaman semusim. Morfologi tanaman kopi yaitu 

tumbuh tegak, bercabang dan dapat mencapai tinggi 12 m (Danarti dan Najiyati, 

1999 dalam Falahuddin, et al., 2016) perakaran tunggang dengan akar primer yang 

mampu mencapai kedalaman 50 cm dan akar lateral 3 meter dari permukaan tanah 

(Van Kanten, et al., 2005). 

Memiliki pertumbuhan dua arah dengan dua kriteria percabangan, 

percabangan primer yang menjulang ke atas disebut dengan orthotrop sedangkan 

percabangan yang mendatar disebut dengan plagiotrop, plagiotrop berperan sebagai 

pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman kopi (Pohlan dan Janssnes, 2010). Pada 

umumnya tanaman kopi mulai berbunga setelah berumur 1 hingga 2 tahun, buah 

kopi yang dihasilkan akan masak dengan rentang waktu berkisar 6 sampai 11 bulan 

setelah terjadi pembuahan (Pohlan dan Janssnes, 2010). Berdasarkan data produksi 

kopi pada tahun 2014 - 2015 terjadi penurunan 2.5 % dengan angka yang tercatat 

643.900 dan 639.400 ton (Anonim, 2018). 
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Berdasarkan data tersebut perlu adanya pencegahan dan peningkatan hasil 

produksi kopi, sehingga akan mengurangi dampak negatif pada kebutuhan ekspor 

luar negeri maupun konsumsi dalam negeri terhadap kopi tersebut. Salah satu 

penyebab menurunnya produksi kopi adalah serangan hama dan penyakit, baik pada 

proses perawatan hingga pasca panen. Penyakit yang menyebabkan busuk pada 

akar tanaman juga menjadi salah satu penyumbang dari beberapa jenis penyakit 

yang terdapat pada tanaman kopi tersebut. Penyakit ini memiliki sifat menyerang 

perakaran tanaman kopi, sehingga tanaman menjadi layu menguning hingga 

menyebabkan kematian pada tanaman yang terserang. 

Menurut Semangun, (2000) penyakit yang menyerang akar tanaman kopi 

diakibatkan oleh penyakit akar cokelat  yang disebabkan oleh jamur Phanelius 

noxius, penyakit akar hitam yang disebabkan oleh Rosellina bunodes dan penyakit 

akar putih yang disebabkan oleh Rigidoporus sp. Meskipun ketiga penyakit ini 

menyerang akar tanaman. Namun, bentuk gejala penyerangannya mempunyai 

karakter yang berbeda. Penyakit akar cokelat memiliki gejala penyerangan mulai 

dari daun-daun tanaman menjadi sakit dan menguning, layu, dan rontok, serta kayu 

pada bagian akar menjadi busuk kering dan lunak, terdapat pula garis-garis cokelat 

di bagian yang terserang. Tingkat serangan jamur akar cokelat berdasarkan laporan 

yang diterbitkan oleh litbang pertanian di Indonesia sebesar 10-35% menyerang 

tanaman kopi arabika Gayo di Nanggroe Aceh Darussalam (Firdaus dan Basri, A., 

2011). Selain itu, Ditjenbun (2010) melaporkan sejak tahun 2001, Jamur akar 

cokelat telah menyerang tanaman jambu mete berumur 12 tahun di Kabupaten 

Dompu dan Kabupaten Bima. Sedangkan gejala penyerangan penyakit akar hitam 
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ini yaitu pangkal batang dan akar terdapat benang-benang jamur, kulit pada bagian 

yang terkena jamur menjadi busuk, dan pohon mendadak mati (Semangun, 2000). 

Gejala yang dialami oleh tanaman yang terserang jamur akar hitam pada bibit 

tanaman yang terserang jika kulit batang dikupas maka akan terlihat bintik-bintik 

berwarna hitam  dan  terdapat  garis-garis  hitam  apabila akar dibelah  dan  pada 

tanaman dewasa akan mengalami mati mendadak pada batang kopi, pada akar 

utama tanaman terdapat benang-benang hitam membentuk satu lapisan (Kayame, 

2010). Namun, belum banyak dilaporkan tentang tingkat penyerangan jamur akar 

hitam di wilayah Indonesia. Kemudian untuk bentuk serangan yang dilakukan oleh 

jamur akar putih dapat dilihat secara fisik yaitu daun terlihat pucat berwarna kuning 

selanjutnya gugur kemudian ranting bagian ujung menjadi mati, pada zona 

perakaran tanaman yang terserang akan terlihat benang-benang miselium berwarna 

putih, terkadang jamur akan membentuk tubuh buah mirip topi pada  pangkal 

perakaran tanaman (Hadisutrisno, 2009). Namun, jamur akar putih dilaporkan lebih 

sering menyerang tanaman karet daripada tanaman kopi. 

Secara umum untuk menyelesaikan permasalahan ini dibagi menjadi tiga 

bentuk, yaitu pengendalian secara kimiawi dengan memberikan fungisida, 

pengendalian secara mekanis atau teknis dengan mencabut tanaman yang terserang, 

dan pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan agensi hayati maupun 

predator  alami.  Ketiga  metode  tersebut  termasuk  dalam  pengendalian  hama 

terpadu. Namun, masing-masing mempunyai titik kelemahan. Pertama, 

pengendalian  secara  kimiawi  dalam  jangka  panjang  akan  berdampak  pada 

kesehatan manusia karena residu bahan kimia yang akan menempel pada sayuran 
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dan buah sulit untuk dihilangkan. Kedua, terjadi resistensi dosis obat pada hama 

dan penyakit yang dituju. Namun, pengendalian secara kimiawi ini masih menjadi 

rekomendasi oleh para ahli yang belum memahami tentang pengendalian hama 

terpadu (Untung, 1996 dalam Cahyono ,2009). Pengendalian secara mekanis dapat 

mengurangi  jumlah  populasi  tanaman  budidaya  karena  dilakukannya 

pembongkaran tanaman yang terserang dan pemberian selokan isolasi pada zona 

perkembangan penyakit (Semangun, 2000: 272), sehingga dengan jumlah tanaman 

yang berkurang maka akan berdampak negatif berupa penurunan perekonomian 

petani. Pengendalian secara biologi juga memiliki kekurangan berupa hasil yang 

lambat dan penyesuaian diri agensi hayati terhadap lingkungan (Soesanto, 2008: 

14). 

 
Salah satu agensi hayati yang memiliki sifat antagonis terhadap penyakit 

tanaman adalah Trichoderma sp. Menurut  Harman, et al (2004) Trichoderma sp. 

merupakan cendawan   yang memiliki sifat parasitisme terhadap cendawan lain 

penyebab penyakit tanaman dan bersifat avirulen terhadap tanaman inang, sehingga 

dapat menguntungkan. Literatur lain menyatakan bahwa Trichoderma sp. memiliki 

sifat antagonis dan kompetitor pada cendawan yang bersifat patogen (Nurahmi et 

al., 2012). Selain Trichoderma sp. dewasa ini mulai dilakukan penelitian mengenai 

Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) yang berpotensi menjadi agensi hayati 

pengendalian penyakit tanaman dan dapat bersimbiosis dengan beberapa tanaman 

selain dari famili leguminosea. 

Hasil penelitian Marlina (2010) Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) 

 
dapat  menurunkan  presentasi  serangan  penyakit  Colletotrichum  capcisi  pada 
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tanaman cabai merah dengan dosis pemberian sebanyak 10 – 15 gam per tanaman. 

Dalam literatur lain menyatakan Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) dapat 

bersimbiosis dengan tanaman inang, sehingga berdampak positif pada tanaman 

inang dalam bentuk meningkatkan ketahanan tanaman inang terhadap serangan 

penyakit akar (Suharti et al., 2011). Selain itu, Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza 

(VAM)   dapat membantu proses penyerapan unsur hara mikro dan makro serta air 

yang tidak mampu dijangkau oleh akar tanaman (Goltapeh et al., 2013). 

1.2.   Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

 
1. Bagaimana  efektivitas  pemberian  Trichoderma  harzianum  Rifai  terhadap 

penghambatan penyakit jamur akar putih (Rigidoporus sp.) pada tanaman kopi 

2. Bagaimana  pengaruh  pemberian  Vesicular-Arbuscular  Mycorrhiza  (VAM) 

terhadap penghambatan penyakit jamur akar putih (Rigidoporus sp.) pada 

tanaman kopi 

1.3.   Tujuan 

 
Tujuan dalam penelitian ini, yaitu : 

 
1. Mengetahui  efektivitas  pemberian  Trichoderma  harzianum  Rifai  terhadap 

penghambatan penyakit jamur akar putih (Rigidoporus sp.) pada tanaman kopi 

arabika (Coffea arabica L.). 

2. Mengetahui  pengaruh  pemberian  Vesicular-Arbuscular  Mycorrhiza  (VAM) 

terhadap penghambatan penyakit jamur akar putih (Rigidoporus sp.) pada 

tanaman kopi arabika (Coffea arabica L.). 
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1.4.   Hipotesis 

 
Hipotesis pada penelitian ini, yaitu : 

 
1.  Diduga terjadi interaksi antara Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) dan 

Trichoderma harzianum Rifai untuk menghambat penyakit jamur akar putih 

(Rigidoporus sp.) 

2.  Diduga Trichoderma harzianum   Rifai dapat mengendalikan penyakit jamur 

akar putih (Rigidoporus sp.) pada tanaman kopi lebih baik dari Vesicular- 

Arbuscular Mycorrhiza (VAM). 

3.   Diduga   Vesicular-Arbuscular   Mycorrhiza   (VAM)   dapat   mengendalikan 

penyakit jamur akar putih (Rigidoporus sp.) pada tanaman kopi lebih baik dari 

Trichoderma harzianum Rifai 


