
 

 

 

II.        TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.   Tanaman Kopi (Coffea sp.) 

 
Tanaman kopi merupakan salah satu komoditi tanaman yang banyak 

menyumbang devisa pada negara. Hal ini dikarenakan beberapa faktor terutama 

aroma dan cita rasa kopi yang banyak digemari oleh masyarakat dunia. Literatur 

pendukung bahwa tanaman kopi dapat menjadi devisa negara diungkapkan oleh 

Rahardjo, (2013) kopi menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia, dapat menjadi 

sumber  penghasilan  bagi  petani  dan  menjadi  devisa  bagi  negara.  Indonesia 

memiliki banyak keragaman jenis kopi seperti kopi Gayo dari Nanggroe Aceh 

Darussalam, kopi Toraja dari Sulawesi selatan dengan dua varietas kopi yaitu kopi 

robusta dan kopi arabika (Semangun, 2000). Tanaman kopi memiliki klasifikasi 

sebagai berikut :  Kingdom : Plantae; Sub-Kingdom : Tracheobionta;  Divisi : 

Magnoliophyta; Sub-Divisi : Spermatophyta; Kelas : Magnoliopsida; Sub-Kelas : 

Asteridae; Ordo : Rubiales; Famili : Rubiaceae; Genus : Coffea; Spesies : Coffea 

sp.  (Coffea  arabica  L.,  Coffea  canephora,  Coffea  liberica,  Coffea  excels) 

(Rahardjo, 2012). 

Dewasa ini varietas kopi robusta lebih dominan ditanam di Indonesia 

dibandingkan dengan kopi arabika, hal ini dikarenakan kopi robusta lebih 

mempunyai ketahanan terhadap penyakit (Semangun, 2000). Morfologi tanaman 

ini 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), 
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memiliki   pertumbuhan   dua   arah   dengan   percabangan   primer   yang 

menjulang  ke  atas  disebut  dengan  orthotrop,  sedangkan  percabangan  yang 

mendatar disebutdengan plagiotrop, fungsi plagiotrop sebagai pertumbuhan bunga 

dan buah pada tanaman kopi pada fase generatif tanaman (Pohlan dan Janssnes, 

2010). Pada umumnya tanaman kopi mulai berbunga setelah berumur 1 hingga 2 

tahun, buah kopi akan masak berkisar 6 sampai 11 bulan setelah terjadi pembuahan 

(Pohlan dan Janssnes, 2010). 

Syarat tumbuh tanaman kopi memiliki ketinggian 500-1000 meter di atas 

permukaan laut, ketinggian ini dibagi menjadi dua jenis kopi, untuk kopi arabika 

idealnya di tanam pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut untuk 

menjaga  kualitas  dan  cita  rasa  kopi  tersebut,  sedangkan  untuk  kopi  robusta 

memiliki  ketinggian  tempat  yang ideal  700  meter di  atas  permukaan  air  laut 

(Prastowo, B., dkk, 2010). Curah hujan yang dikehendaki berkisar 1500-2500 mm 

per tahun dengan rerata bulan kering antara 1-3 bulan dan suhu 15-25oC 

(Puslitkoka, 2006 dalam Prastowo,  2010), pH 5,5-6,5. 

2.1.1.   Tanaman Kopi Arabika (Coffea arabica L.) 

 
Tanaman kopi arabika memiliki daun yang sederhana bertangkai pendek 

(Hiwot, 2011), memiliki susunan bilateral yaitu terdapat daun yang tumbuh dari 

batang dengan bentuk  berlawanan arah  antara satu daun dengan daun lainnya 

(Roche dan Robert, 2007). Tanaman kopi arabika memiliki akar tunggang dengan 

Panjang 45 – 50 cm, memiliki akar vertikal aksial yang tumbuh ke bawah dari akar 

tunggang hingga ke dalaman 2 – 3 meter. Selain itu, terdapat akar lateral yang 

tumbuh secara horizontal dari akar vertikal aksial yang memiliki panjang hingga 2 

meter pada kedalaman 30 cm di bawah permukaan tanah, pada keadaan tanah yang 
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lembap akar cabang tidak dapat berkembang. Sebaliknya jika keadaan tanah kering 

dan panas maka akar akan berkembang ke bawah (Budiman, 2012). 

Tanaman kopi arabika termasuk dalam tanaman berkeping dua (dikotil), 

faktor yang mempengaruhi adalah ketinggian tempat, kelembaban udara, angin, 

suhu, dan curah hujan (Sihaloho, 2009), curah hujan yang dikehendaki 2000 - 3000 

mm per tahun dengan ketinggian optimal pada 1000 – 1500 meter di atas 

permukaan air laut. Umumnya kopi arabika akan berbunga setelah umur lebih 

kurang 2 tahun, pada permulaan bunga akan keluar dari ketiak daun pada cabang 

utama, kemudian bunga yang jumlahnya banyak akan keluar pada ketiak daun pada 

cabang primer. Kuncup bunga berasal dari kuncup – kuncup sekunder dan 

reproduktif yang kemudian berkembang menjadi kuncup bunga secara serempak 

(Budiman, 2012). 

Biji kopi terdiri aatas kulit dan  Lembaga,   Lembaga atau lebih dikenal 

dengan  endosperm  merupakan  bagian  yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan 

untuk membuat minuman kopi (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). Buah tanaman 

kopi terdiri dari daging buah dan biji, dalam daging buah terdiri dari tiga lapisan, 

yaitu : kuit luar (eksokarp), lapisan daging (mesocarp) dan lapisan kulit tanduk 

(endocarp) yang tipis dan keras. Buah kopi secara umum memiliki dua butir biji, 

terkadang hanya satu bahkan da yang tidak memiliki biji sama sekali (Budiman, 

2012). 

 
2.2.   Penyakit Busuk Akar Tanaman Kopi 

 
Penyakit akar busuk tanaman kopi dapat disebabkan oleh tiga jenis jamur 

patogen, yaitu jamur akar cokelat (Phellinus noxius), jamur akar hitam (Rosellinia 

bunodes) dan jamur akar putih (Rigidoporus sp.) (Semangun, 2000). ketiga jamur 
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jenis tersebut merupakan penyakit yang penting untuk ditanggulangi pada tanaman 

kopi karena ketiga jamur tersebut menyerang akar tanaman yang notabene akar 

tanaman berperan sebagai menyerap unsur hara, air, dan mineral lainnya yang 

dibutuhkan tanaman untuk dapat hidup dan berkembang. Penelitian yang dilakukan 

Adiwasa, B. (2017) beberapa jenis penyakit busuk akar pada tanaman kopi di 

daerah Ulubelu kabupaten Tanggamus, Lampung diduga diakibatkan oleh jamur 

akar cokelat (Phellinus noxius), jamur akar hitam (Rosellina bunodes) dan jamur 

akar putih (Rigidoporus microporus) 

2.2.1. Jamur Akar Cokelat (Phellinus noxius) 

 

 
 

Gambar 1. Phellinus noxius Tumbuh di Batang Pohon Hutan Hujan 

(Brooks, F.E., 2002 dalam Bartz, Faith, 2007) 
 

Awal mula penyakit akar cokelat dapat dikenal  yaitu melalui akar-akar 

tanaman Artocarpus di Samoa (Semangun, 2000: 264). Gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit ini, yaitu (Semangun, 2000: 264) daun-daun menguning, layu dan 

rontok, terlihat kerak yang terdiri butir-butir tanah yang melekat dan susah untuk 

dihilangkan pada akar-akar besar tanaman terutama pada akar tunggangnya. Selain 

itu juga terlihat adanya jaringan jamur yang terdapat di antara butir-butir tanah, 

kayu akar menjadi busuk, melunak dan mempunyai garis-garis gambir. Ciri-ciri 

jamur Phellinus noxius (Corner) G.H. Cunn., berupa miselium jamur muda 

berwarna cokelat jernih atau cokelat gambir, sedangkan jika sudah tua berwarna 

cokelat tua hingga cokelat hitam, memiliki bentuk tubuh buah yang mirip dengan 
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kuku kaki kuda tipis (console), keras, berwarna cokelat tua dengan zona 

pertumbuhan yang terpusat (konsentris). Dapat mencapai Panjang 26 cm dan lebar 

15 cm dengan ketebalan 1 cm. ciri khas jamur Phellinus noxius yang memiliki nama 

lain fomes noxius corner ini memiliki tubuh buah yang terbentuk dari jaringan 

benang-benang  yang berdinding tebal ataupun berdinding tipis. Namun, jarang 

membentuk badan buah pada tanaman kopi.  (Semangun, 2000: 265). Menurut 

Llyod (1915) dalam Semangun (2000) menulis bahwa jamur ini memiliki 

basidiospora bulat, tidak berwarna dengan garis tengah 5 µm. 

Klasifikasi jamur akar cokelat (Phellinus noxius) menurut ensiklopedia 

dalam sebagai berikut : Kingdom: Fungi; Phylum: Basidiomycota; Class: 

Basidiomycetes; Sub-class: Incertae sedis; Order: Hymenochaetales ; Family: 

Hymenochaetaceae; Genus: Phellinus; Species: P. noxius Binomial name : 

Phellinus noxius (Corner)  G. Cunn., (Anonim, 2018), 

Jamur ini merupakan penyakit tular tanah melalui kontak antara akar sakit 

dengan akar sehat, memiliki karakter penularan yang lambat. Menurut (Mayne, 

1931 dalam Semangun, 2000: 267), penularan yang lambat tersebut disebabkan 

jamur hanya terdapat pada akar tunggang dan sebagian cabang besar pada tanaman, 

sehingga akar tanaman sehat jarang memiliki kontak dengan bagian tersebut. 

Bentuk infeksi dari penyakit ini hampir selalu berada ditempat-tempat yang 

mempunyai sisa-sisa tunggul pohon hutan terutama Artocarpus elastica Reinw 

(Bally & Reydon, 1931 dalam Semangun, 2000: 267).  Menurut Van Hall, 1917; 

Young, 1951 dalam Semangun (2000) selain menyerang tanaman kopi, penyakit ini 

juga menyerang cukup banyak jenis tanaman lain, yaitu: tanaman karet, tanaman 

teh, kakao, kelapa, kelapa sawit, kina, kapok, kapas, nangka, dadap, koka, kapur 
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barus, kluwih, lamtoro, kayu manis, Cassia sp, Brunfelsia Americana, Castillo asp., 

dan Albizia sp. Media perbanyakan koloni jamur cokelat pada PDA akan terbentuk 

garis-garis cokelat gelap dan tidak teratur (Ann dkk, 2002). Jika menggunakan 

media tumbuh serbuk gergaji maka P. noxius menghasilkan basidiokarp tipis, keras, 

dan tidak merata. Basidiokarp awalnya memiliki warna cokelat kekuningan dengan 

margin putih, kemudian menjadi cokelat dan akhirnya menjadi berwarna abu-abu 

gelap setelah umur jamur sudah tua (Ann dkk, 2002). 

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa perkembangan penyakit ini sangat 

lambat, sehingga untuk mengetahui awal penyerangan penyakit ini cukup sulit. 

Menurut Semangun,  (2000) tanaman  yang telah  menunjukkan  gejala terserang 

penyakit ini cenderung tidak dapat ditolong lagi karena perkembangan penyakit 

sudah cukup jauh, sehingga bentuk pengelolaannya berupa pembongkaran dan 

semua sisa akar tanaman yang terinfeksi harus diambil dan dibakar serta dibiarkan 

tidak ditanami untuk beberapa tahun, sedangkan kebutuhan kopi di dunia tetap ada 

dan cenderung meningkat. Penelitian Venita, Y. (2010) menyatakan jamur 

Phellinus noxius menyebabkan busuk pelepah pada tanaman kelapa sawit. Selain 

itu, juga menyebabkan  kematian pada tanaman  jambu mete, jarak pagar, kopi 

robusta dan kayu manis, sedangkan pada tanaman singkong hanya mengalami 

gejala kerdil pada tanaman. (Supriadi, dkk, 2003) 
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Siklus penyerangan jamur busuk akar cokelat dapat digambarkan pada 

 
Gambar 2 di bawah ini : 

 

 
 

Gambar 2. Siklus Penyerangan Penyakit Phellinus noxius (Aan, et al., 

2002) 
 

Berdasarkan Gambar 2 di atas yang telah dipublikasikan oleh Aan, et al 

(2002) terlihat bahwa bentuk serangan pada tanaman dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu dengan bersentuhan dengan akar yang terserang penyakit, 

bersentuhan dengan jaringan yang terserang penyakit, hifa jamur yang terdapat dari 

tanaman yang terserang penyakit ini cukup parah kemudian hifa jamur terbawa oleh 

angin dan menempel pada jaringan tanaman yang telah dipotong batangnya namun 

tidak diangkat hingga ke akarnya yang akhirnya menyebar pada tanaman tersebut 

dan ketika terdapat tanaman sehat yang akarnya bersentuhan dengan tanaman yang 

telah dipotong tersebut, maka terjadilah infeksi pada akar yang bersentuhan. 

Penyakit ini tidak bergantung pada umur tanaman, tanaman muda juga dapat 

terserang penyakit ini. Faktor utama adalah kontak akar atau akar yang bersentuhan. 

Reproduksi jamur secara umum terbagi menjadi dua tipe, yaitu: aseksual 

dan seksual (Darnetty, 2006). menurut fardiaz (1992) dalam Indrawati dan Sarah 

(2016) terdapat beberapa macam spora aseksual pada jamur, yaitu : konidiaspora, 
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sporangiospora, arthospora, khalmidospora, blastospora, dan zoospora. Blastospora 

merupakan spora aseksual dari khamir, sedangkan zoospora umumnya terdapat 

pada jamur air. Reproduksi seksual jamur melalui tiga fase (Darnetty, 2006), yaitu: 

(1) plasmogami merupakan penyatuan dua protoplasma yang berdekatan satu sama 

lain dengan membawa inti yang sama dalam satu sel, (2) Karyogami, penyatuan 

dua inti yang dibawa oleh protoplasma yang telah bergabung dalam sel yang sama, 

(3) meosis, perubahan sifat sel yang awalnya diploid menjadi haploid. siklus hidup 

fungi yang memiliki filum basidiomycota digambarkan pada Gambar 3 sebagai 

berikut : 

 
 

Gambar 3. Siklus Hidup Jamur Basidiomycota (Campbell et al., 2003) 
 

2.2.2. Jamur Akar Putih (Rigidoporus sp.) 

 
Jamur akar putih merupakan salah satu penyumbang kerusakan tanaman 

perkebunan,  khususnya  tanaman  karet.  Banyak  dilaporkan  bahwa  serangan 

penyakit sering di jumpai pada tanaman karet. Namun, tidak hanya tanaman karet 

saja yang dapat terserang penyakit ini, melainkan tanaman kopi pun dapat terserang 

penyakit yang sama tetapi laporan penyerangan jamur ini tidak sebanyak pada 

tanaman karet. Jamur akar putih memiliki nama ilmiah Rigidoporus sp. dalam 

literatur ditemukan dua jenis jamur akar putih, yaitu : Rigidoporus lignosus dan 

Rigidoporus microporus. 
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Gambar 4. a. Hifa Rigidoporus sp. b. Sterigma c. Basidiospora (Hardiyanti, 

S., Bonny Poernomo, B. S., Titiek Siti, Y. 2017) 
 

Menurut   semangun   (2000)   nama   ilmiah   jamur   akar   putih   adalah 

Rigidoporus lignosus (Klotzsch) Imazeki dengan nama lain poliporus  lignosus 

Klotzsch atau Rigidoporus microporus (Swartz: Fr) van ov. Namun, nama yang 

lebih dikenal hingga sekarang adalah Fomes lignosus (Klotzsch) Bres. Jamur ini 

bersifat parasit fakultatif. 

Klasifikasi jamur ini menurut Alexopoulos (1996) dalam Putri (2016) 

sebagai berikut : Kingdom : Fungi, Filum : Basidiomycota, Kelas : Basidiomycetes, 

Ordo : Aphylloporales, Famili : Polyporacceae, Genus : Rigidoporus, Spesies : 

Rigidoporus microporus (Swartz: Fr) van ov. Menurut Steinmann (1925) dalam 

Semangun (2000) jamur ini memiliki miselium yang rapat, dibawahnya terdapat 

pori yang berwarna kemerahan atau kecokelatan dengan diameter 45-80 μm dengan 

Panjang 7-15 mm, basidiospora berbentuk bulat, tidak berwarna, dengan diameter 

2,8-5,0 μm,  namun, ada juga basidiospore pendek dengan ukuran diameter 16 x 

 
4,5-5 μm, tidak berwarna, memiliki 4 tangkai basidiospora (sterigma), diantara 

basidium banyak terdapat sistidium berbentuk gada, berdinding tipis, dan berwarna 

putih. 
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Gejala yang ditimbulkan pada tanaman muda mirip seperti tanaman 

kekurangan air, warna daun hijau kusam dan lebih tebal dari yang normal kemudian 

daun berubah warna menjadi cokelat dan mengering akhirnya pohon tersebut mati 

dengan daun menggantung. Pada pohon dewasa terjadi gugurnya daun disertai 

dengan matinya ranting, terkadang tanaman membentuk bunga atau buah lebih awal 

(Rahayu, dkk, 2006) 

Siklus hidup jamur ini mirip dengan jamur akar cokelat. Namun dalam 

proses penularan infeksi penyakit, pada jamur ini selain dengan kontak akar juga 

pada jamur ini terdapat rhizomorf yang dapat menjalar bebas dan bertahan di dalam 

tanah, jamur ini dapat tumbuh baik pada kelembaban 90%, aerasi   yang baik, 

kandungan bahan organik yang tinggi, dalam kondisi yang sesuai jamur ini dapat 

menjalar hingga 30 cm dalam waktu 2 minggu (Sinulingga dan Eddy, 1989 dalam 

Apriastika, 2015). 

2.3.   Pengendalian Hama Terpadu 

 
Pengendalian merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 

permasalahan hingga pada batas ambang ekonomi. Menurut William K Carter 

(2009) mendefinisikan Pengendalian suatu usaha yang sistematis dalam bentuk 

manajemen atau aturan untuk mencapai suatu tujuan. Hama menurut Rahardjo 

(2012) merupakan suatu gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh binatang, 

sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan kerusakan pada tanaman 

selain itu organisme yang menjadi hama adalah binatang yang menyerang tanaman 

budidaya, sehingga menimbulkan kerugian, hama tanaman sering disebut serangga 

hama (pest) (Rukmana 2002). 
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Penyakit  adalah  suatu  perubahan  atau  penyimpangan  dari  serangkaian 

proses fisiologis yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tubuh 

tumbuhan seperti perubahan morfologi dan menimbulkan kerusakan (Bambang, 

2006). Dalam beberapa literatur lainnya menyatakan penyakit “Plant disease is 

more often classified by their symptoms than by diseaseagent, since the discovery 

of  microscopic agents  such  as  bacteria  datesonly from  19  percent.”  Penyakit 

tanaman lebih sering di klasifikasikan dari gejala daripada oleh agen penyakit, 

karena penemuan agen mikroskopis seperti bakteri hanya 19 persen (Jackson, 2009) 

dan Sastrahidayat (2011) menyatakan penyakit tumbuhan adalah bentuk proses 

kerusakan fisiologi oleh penyebab utama yang diakibatkan oleh adanya rangsangan 

secara terus menerus, sehingga mengakibatkan terhambatnya aktivitas seluler yang 

di ekspresikan melalui karakter patologi yang khas yang disebut dengan symptom 

atau gejala. 

Dewasa ini perkembangan pengendalian hama dan penyakit menjadi faktor 

penting.  Menurut  Untung (1996)  dalam    Cahyono  (2009)  pengendalian  hama 

terpadu merupakan suatu upaya dengan perpaduan metode pengendalian hama 

ataupun penyakit untuk memperoleh hasil yang terbaik berupa stabilitas produksi 

pertanian,  meminimalkan kerugian  serta pencapaian  penghasilan  petani  secara 

maksimal dari usaha taninya 

2.3.1. Pengendalian Hayati dan Konsep Pengendalian Hayati 

 
Menurut Soesanto, (2008: 5) Pengendalian hayati adalah semua kondisi 

secara praktik yang berpengaruh terhadap penurunan daya tahan patogen tanaman 

melalui suatu interaksi antara agensi organisme yang dapat menurunkan keberadaan 

penyakit. Pernyataan penunjang kalimat di atas dinyatakan oleh Korlina (2011), 
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dalam pemanfaatan agensi hayati menjadi aspek yang penting dalam suatu proses 

produksi tanaman khususnya untuk menekan kerugian akibat organisme. Selain itu, 

pengendalian hayati juga merupakan salah satu aspek dari pengendalian hama 

terpadu (PHT) (Djunaedy, 2009). Indonesia sudah mulai mengembangkan agensi 

hayati secara massal untuk menangani organisme pengganggu tanaman baik 

menggunakan laboratorium dinas maupun petani secara umum. (Untung, 2006). 

Secara umum pengendalian hayati dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelompok, yaitu (Soesanto, 2008: 6): pengenalan satu atau lebih spesies mikroba 

antagonis pengendali organisme, perubahan kondisi lingkungan yang dirancang 

agar sesuai dengan agensi pengendali hayati tersebut, dan gabungan kedua cara 

tersebut. Pengendalian hayati memiliki kaitan dengan organisme pengganggu 

tanaman.  Organisme  pengganggu  tanaman  merupakan  semua  jenis  organisme 

selain manusia yang berpotensi menurunkan hasil produksi tanaman karena 

menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi maupun penyerapan unsur hara 

(Djojosumarto, 2008). 

Hal yang menarik dalam pengendalian hayati yaitu terdapat beberapa 

keuntungan (Soesanto, 2008: 7) yaitu : tidak beracun, tidak sebagai kontaminan, 

biaya  yang dikeluarkan  relatif lebih rendah dalam hal penelitian, waktu  yang 

singkat untuk mendapatkan agensi pengendalian hayati dibandingkan untuk 

memperoleh senyawa kimia tertentu, salah satu komponen pengelolaan 

hama/penyakit terpadu (PHT), bersifat ramah lingkungan, mudah dalam 

pengaplikasian, dan aman terhadap manusia. namun, selain keuntungan juga 

terdapat kekurangan seperti : dapat berubah fungsi, penurunan kemampuan, dan 

hasil yang didapatkan cukup lama serta sebarannya terbatas pada lingkungan yang 
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sesuai dengan kondisi  yang diinginkan oleh agensi pengendali hayati tersebut 

 
(Soesanto,  2008: 12-14). 

 
2.3.2. Klasifikasi Trichoderma sp. 

 
Trichoderma sp. Merupakan salah satu jamur antagonis yang memiliki sifat 

parasitisme terhadap cendawan lain yang bersifat patogen bagi tanaman. Namun, 

jamur ini tidak bersifat avirulen atau tidak menginfeksi dalam bentuk parasit pada 

tanaman inang. Klasifikasi Trichoderma sp. sebagai berikut (Harman, et al., 2004) 

: Kingdom : Fungi; Diviso : Deuteromycota; Kelas : Deuteromycetes; Ordo : 

Moniliiales; Family : Moniliaceae; Genus : Trichoderma. Spesies jamur antagonis 

yang paling banyak ditemui di dalam tanah, khususnya tanah yang memiliki bahan 

organik dan sering digunakan sebagai agensi pengendali hayati terhadap patogen 

tular tanah daerah rhizosfer maupun filosfer (Soesanto, 2008: 223). Literatur lain 

menyatakan Trichoderma sp. mampu menekan pertumbuhan patogen cendawan 

tanaman khususnya cendawan tular tanah (Tran,2010). Penelitian yang ditulis oleh 

Mukarlina, dkk, (2010) menyatakan bahwa Trichoderma harzianum  Rifai mampu 

menekan patogen Fusarium sp. dalam kondisi in vitro dengan persentase antagonis 

sebesar 94,2%. Penelitian lain  yang mendukung  yaitu pernyataan Adiwasa,  B 

(2017) menyatakan terdapat 6 isolat Trichoderma yang memberikan hasil terbaik 

dalam mengendalikan penyakit busuk akar tanaman kopi, antara lain : Trichoderma 

harzianum, Trichoderma atroviridae, dan Trichoderma longibrachiatum. 

Menunrut Soesanto (2008) Trichoderma koningii Oud. suhu optimum untuk 

oerkembangan Trichoderma koningii Oud. ini berada pada sushu 26 oC dengan 

suhu maksimal 40oC, rentang pH yang dikehendaki antara 3,7-6,0 dengan 

kelembapan -60bar sampai dengan -110 bar,perkembangannya dipengaruhi oleh 



20  

 

 
 

 

bahan   organik   dan   sumber   CO2    sedangkan   HCO3
-     dapat   menghambat 

perkembangantrichoderma koningii. 

Memiliki konidium bercabang dengan dinding yang lembut, berbentuk 

silinder pendek dengan bagian dasar terpotong berukuran 3-4,8 x 1,9-2,8 μm, agak 

kasar (Soesanto, 2008). Trichoderma ini sering diragukan karena kemiripannya 

dengan Trichoderma pseudokonigii Rifai dalam segi fialidnya. Namun yang 

membedakan adalah keberadaan fialid yang dimiliki Trichoderma koningii Oud. ini 

lebih berkumpul, Trichoderma pseudokonigii Rifai fialidnya sering muncul secara 

tunggal dan mendatar,konidiofornya agak memanjang dan berbentuk piramid. 

Menurut Rifai (1969) damal effendi (2013) Trichoderma koningii Oud. 

Memiliki warna koloni putih kehijauan hingga hijau  gelap, membentuk cincin 

karena  konidiofornya   memiliki  cabang   yang   banyak,   pada  ujung-ujungnya 

memiliki 5 fialid dan terkadang tunggal dengan ukuran 7,5-12 x 2,5-3,5 μm 

Trichoderma viridae Pers ex S.F. Gray memiliki koloni berwarna hijau 

hingga hijau kebiruan, hifa fialin, memiliki aroma khas yaitu aroma tengik dan 

bersepta konidiofor berukuran 4,5 μm memiliki cabang lateral sebanyak 2 hingga 3 

cabang dengan ukuran fialid 8-14 x 2,3 – 3 μm yang tekadang panjangnya dapat 

mencapai 20 μm, konidia berdinding kasar dengan ukuran 2,8-5(-6,3) x 2.4-4.5 μm 

(Rifai, 1969 dalam effendi, 2013) 

2.3.3. Trichoderma harzianum  Rifai 

 
Trichoderma   harzianum   Rifai   merupakan   salah   satu   dari   genus 

Trichoderma sp. yang banyak dijumpai di tanah organik dan sering digunakan 

sebagai pengendali hayati, selain Trichoderma harzianum  juga terdapat beberapa 

macam Trichoderma yaitu: Trichoderma koningii oudem dan Trichoderma viridae 
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Pers ex Gey (Soesanto, 2008: 228). Klasifikasi jamur Trichoderma harzianum 

menurut Domsch (1980) dalam Sastrahidayat (2014: 193) adalah kelas : 

Deuteromycetes, ordo : Moniliales, Famili Moniliaceae, Genus : Trichoderma, 

Spesies : Trichoderma harzianum. Koloni jamur berwarna hijau kekuningan, 

memiliki konidia berukuran 2,4-3,6 x 2-2,4 mikrometer dan ukuran fialid 3,5-7x3- 

3,5 mikrometer. Menghendaki kelembapan tanah -100 sampai -70 bar dan optimum 

pada kelembapan 30% di tanah, memerlukan nutrisi dari luar dan penambahan CO2 

pada kondisi miskin nutrisi, suhu optimum 15-35oC dengan suhu rerata terbaik pada 

30oC dengan suhu maksimal 30-36oC dan pH optimum 3,7-4,7 dengan daya hambat 

 
tertinggi pada pH 5-6,4 (Soesanto, 2008). 

 

 
 

Gambar 5. (a.) Trichoderma harzianum Rifai (Indrayoga, P. E., et al., 2013) 

a. Konidia, b. Fialid 
 

Mekanisme penghambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan 

oleh Trichoderma harzianum Rifai dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : (1) 

persaingan, Trichoderma harzianum Rifai akan melakukan persaingan kebutuhan 

karbon, nitrogen, besi, dan vitamin pada tempat infeksi, (2) antibiosis, produksi 

antibiotika hasil metabolisme sekunder yang mempengaruhi keterpaduan selaput 

jamur patogen, (3) kemotropisme, melakukan pergerakan yang dirangsang oleh 

bahan kimia (4) pembentukan struktur perangkap, (5) pengeluaran enzim pengurai 
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dinding sel jamur patogen, sepeti kitinase, proteinase, dan lain-lain (Soesanto, 

 
2008). 

 
Hasil penelitian Berliance (2016) menunjukkan bahwa pemberian 

Trichoderma sp. pada saat transplanting sebanyak 15 gram per tanaman dapat 

menghambat 10,71% intensitas serangan Fusarium oxysporum f.sp. lycopercii pada 

tanaman tomat cung (Lycopersicum esculentum Mill.) dengan dosis optimum pada 

30 gram Trichoderma per tanaman yang dapat menghambat 14,81%. Dalam 

penelitian  Susila (2015) menyatakan  bahwa  dosis  optimum pemberian 

Trichoderma yaitu sebayak 20 g per tanaman menggunakan media padat jagung 

dengan angka pengendalian sebesar 40% penyakit layu Fusarium oxysporum pada 

tanaman tomat dengan dosis maksimum 50 g per tanaman dengan angka 

pengendalian 100%. 

2.3.4. Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) 

 
Mikoriza terdapat dua kata yang menyusun sebuah kata tersebut menurut 

bahasa Yunani, yaitu mycos yang berarti fungi dan rhiza yang berarti akar. 

Berdasarkan dua kata tersebut maka mikoriza memiliki arti yaitu fungi akar atau 

fungi yang terdapat di dalam tanah dan bersimbiosis dengan akar (Mikola, 1980; 

Smith and Read, 1997 dalam Koide and Dickie, 2002). Mikoriza bersimbiosis 

dengan tanaman memiliki bentuk pertukaran kebutuhan, mikoriza membutuhkan 

unsur karbon (C) yang dibentuk dalam tubuh tanaman dan mikoriza membantu 

menyalurkan air, mineral, dan hara tanah untuk tanaman melalui hifa eksternal yang 

dimiliki oleh mikoriza (Brundrett et al., 2008 dalam Smith et al., 2010). 

Secara umum mikoriza tergolong dalam dua tipe yaitu ektomikoriza dan 

 
endomikoriza. Ektomikoriza memiliki ciri membentuk selubung yang melingkupi 
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akar,  sedangkan  endomikoriza  tidak  membentuk  selubung seperti  ektomikoriza 

Menurut Smith and Read (2008) karakter yang dimiliki oleh mikoriza, yaitu : ada 

atau tidaknya septa, kolonisasi intraseluler, keberadaan mantel dan sel hartig dan 

acrophyl  dapat  menjadikan  mikoriza  dalam  beberapa  golongan,  yaitu: 

ektomikoriza, endomikoriza, ektendomikoriza, arbutoid mikoriza, monotropoid 

mikoriza, ericoid mikoriza, dan orchid mikoriza. Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza 

(VAM) masuk dalam golongan endomikoriza yang memiliki ciri khas vesikula dan 

arbuskula. 

Tipe fungi endomikoriza memiliki hifa internal yang menembus ke dalam 

korteks dari satu sel ke sel lain (Manan, 1993 dalam Feri, et al., 2016). Arbuskula 

merupakan tempat pertukaran metabolit antara fungi dan akar tanaman, berbentuk 

hifa percabangan dan sebagai penanda telah terjadinya infeksi pada akar tanaman 

oleh mikoriza, sedangkan vesikula merupakan organ yang berfungsi sebagai 

penyimpan makanan dan organ reproduksi  (propagul)  yang terdapat di  dalam 

maupun di luar korteks parenkim akar (Scannerini  dan  Bonfante-Fosolo,  1983 ; 

Delvian, 2003). Arbuskula merupakan hifa percabangan halus yang dibentuk oleh 

dikotomi percabangan secara berulang-ulang, sehingga menyerupai pohon di dalam 

sel inang, struktur ini mulai terbentuk saat 2-3 hari setelah infeksi yang dimulai 

dengan penetrasi hifa lateral ke dalam dinding sel yang dibentuk oleh intraseluler 

dan ekstraseluler (Brundrett, 2004), arbuskula dewasa terletak pada sumber unit 

kolonisasi tersebut (Pattimahu, 2004). Ukuran spora fungi berkisar antara >35 

sampai >500 µm, karena ukurannya yang cukup besar maka untuk mendapatkan 

spora ini dilakukan isolasi dari dalam tanah dengan menyaringnya (Simanungkalit, 

2004). 
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Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) banyak ditemui pada sebagian 

besar tanaman budidaya dan cenderung sebagai pupuk hayati karena 

kemampuannya dalam menyerap unsur hara (Dewi, 2007). Cendawan mikoriza 

merupakan bentuk simbiosis mutualistik antara akar tanaman dengan fungi yang 

berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, perlindungan penyakit, dan 

perbaikan   kualitas   tanah   (Haris,   2010).   Selain   itu,   Vesicular-Arbuscular 

Mycorrhiza (VAM) mampu beradaptasi terhadap lingkungan, meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta mampu memberikan ketahanan 

terhadap  penyakit (Nurhayati, 2010).  Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza  (VAM) 

juga memiliki kemampuan berasosiasi dengan 80-96% jenis tanaman (Smith & 

Read, 2008). 

Tingkat infeksi cendawan mikoriza dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu : spesies fungi, tanaman inang, interaksi mikroba, tipe perakaran tanaman 

inang, kompetisi antara mikoriza dan faktor biotik, dan juga faktor lingkungan atau 

lebih dikenal dengan faktor abiotik (Solaiman dan Hirata, 1995 dalam 

Asmarahman, et al., 2018). Mikoriza membutuhkan tanaman inang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti karbohidrat dan kebutuhan lainnya yang 

dibentuk dalam tubuh tanaman inang (Buntan, et al., 1997 dalam Sonartiningsih, 

2013) Suhu optimum untuk perkembangan spora mikoriza tergantung pada 

jenisnya, untuk Gigaspora yang diisolasi dari tanah Florida wilayah subtropik dapat 

berkecambah dengan baik pada suhu 34oC, sedangkan untuk jenis glomus dapat 

berkembang pada suhu optimum 20oC jika berasal dari wilayah dingin (Pujianto, 

2001), bahan organik dalam tanah menjadi faktor eksternal yang mendukung 

perkembangan dan pertumbuhan mikoriza, menurut Anas, (1997) dalam madjid 
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(2009) jumlah spora mikoriza dapat menjadi 1-2 persen pada tanah yang 

mengandung bahan organik, begitu juga sebaliknya jika bahan organik dalam tanah 

sedikit maka hanya terjadi kurang dari 0,5 persen. Selain itu ketersediaan hara dan 

cahaya mempengaruhi pembentukan karbohidrat tanaman inang, sehingga 

mempengaruhi kepekaan tanaman inang terhadap infeksi mikoriza. 

Tabel 1. Klasifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula (Redecker, 2013 dalam 

INVAM, 2018) 
 

Ordo                         Sub Ordo            Famili                            Genus 
 

Glomeromycota       Glominae            Glomiceae 
 

Acalusporaceae 
 

 
 

Gigasporaneae Archaesporaceae 

Paraglomaceae 

gigasporaceae 

 

Glomus 

Acalusporae 

Enthrospora 

Archaespora 

Paraglomus 

Gigaspora 

Scutellospora 
 
 
 

 
 

Gambar 6. (a.) Gigaspora Perbesaran 4000x (Prasetyo, B., et al., 2010) 
 

 

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

dapat menurunkan presentasi serangan penyakit Colletotrichum capcisi pada 

tanaman cabai merah dengan dosis pemberian sebanyak 10 – 15 gam per tanaman. 

Hasil penelitian Soenartiningsih, et al (2006) menyatakan pemberian cendawan 

mikoriza arbuskular dengan bobot inokulum sebesar 10 g dengan jumlah spora 100 
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spora dapat menekan intensitas penyakit busuk  pelepah pada tanaman  jagung 

dengan inokulasi optimum pada 20 g dengan jumlah spora sebanyak 200 spora. 

2.3.5. Fungisida 

 
Fungisida berbahan kimiawi juga dapat menjadi solusi dalam 

mengendalikan penyakit busuk akar karena jamur akar cokelat maupun jamur akar 

hitam, hal ini masuk dalam kategori pengendalian hama/penyakit terpadu. Bahan 

aktif yang mampu mengendalikan penyakit ini karbamat, Cyanoacotamide-oximes, 

Ethyl-Phosponat, Phenylamides, Asam Fosfit (Dwiastuti, 2014). Namun, menurut 

Aan, dkk, (2003) dalam penelitiannya untuk mengendalikan penyakit jamur akar 

cokelat dapat dilakukan dengan cara pemberian fungisida dengan bahan aktif 

triadimefon sebanyak 10 g ditambah dengan 10 g urea dan 10 g CaCCO3, pemberian 

dilakukan setiap tiga bulan menunjukkan hasil yang efektif mengurangi dampak 

jamur akar cokelat selama enam bulan sampai 24 bulan setelah aplikasi. 

2.4.   Media Perbanyakan Agensi Hayati 

 
Salah satu cara yang telah dilakukan untuk memproduksi massal VAM yang 

dilakukan oleh Hadisutrisno, et, al., (2010) menggunakan medium zeolit dengan 

starter inokulan VAM tunggal dan campuran dari beberapa lokasi perkebunan 

kakao di pulau Jawa. Media padat untuk perbanyakan Trichoderma menggunakan 

jagung dan bentuk olahannya telah banyak dilakukan dengan kandungan nilai gizi 

dalam jagung yang dibutuhkan oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrisi tertera 

dalam Tabel  2 (Wahyudi, 2006): 
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Tabel 2. Kandungan Zat Gizi pada Jagung (Wahyudi, 2006)   

                                    Kandungan Zat Gizi per 100 g bahan     

               Zat Gizi                           Jagung Biasa                       Jagung Manis   
 

Fosfor (mg) 129  96,0 
Protein (gr) 4,1  3,5 

Lemak (gr) 1,3  1,0 

Karbohidrat (gr) 30,3  22,8 

Kadar Gula (%) 9  16 

Kalsium (mg) 5,0  3,0 

Energi (cal) 108,0  111 

Besi (mg) 1,1  0,7 

Vitamin A (SI) 117,0  400 

Vitamin B (mg) 0,18  0,15 

Vitamin C (mg) 9,0  12,0 

Air (gr) 63,5  72,7 
 

2.4.1.  Zeolit 

 
Struktur zeolit secara garis besar terdiri dari unit bangun primer berupa 

tetrahedral yang kemudian menjadi unit bangun sekunder polihedral dan akhirnya 

membentuk struktur zeolit (Bekkum, et al., 1991 dalam Linda, et al., 2015), rumus 

molekul zeolit Mx/n.(AlO2)x.(SiO2)y.(xH2O). Sifat zeolit sebagai penyaring 

molekul  dan  adsorben  dimungkinkan  karena  struktur  zeolit  yang  berongga, 

sehingga zeolit mampu menyaring molekul yang sesuai dengan rongganya atau 

yang lebih kecil. Selain itu, kristal zeolit yang telah terdehidrasi merupakan 

adsorben yang selektif dan mempunyai daya efektivitas adsorpsi yang tinggi 

(Nuhamara, 1994 dalam Winata, 2014). 

2.4.2.  Jagung Sebagai Media Tanaman Inang Mikoriza 

 
Menurut Prasetia, dkk, (2012) menyatakan bahwa tanaman jagung 

merupakan host universal dari berbagai jenis mikoriza karena lebih mudah 

terinfeksi oleh spora mikoriza sehingga menjadi media efektif untuk media 

perbanyakan  mikoriza.  Pernyataan  tersebut  didukung  dengan  hasil  penelitian 
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Karbon 41.44 

Hidrogen 4.94 

Oksigen 37.32 

Nitrogen 0.57 

Silikon 14.66 

Potasium 0.59 

Sodium 0.035 

Sulfur 0.3 

Fosfor 0.07 

Kalium 0.06 

Besi 0.006 

Magnesium 0.003 

 

 
 

 

Armini, dkk, (2015) bahwa zeolit dengan jagung sebagai tanaman simbion dapat 

menjadi media yang baik untuk perbanyakan mikoriza. 

2.4.3.  Jagung Sebagai Media Padat Perbanyakan Trichoderma 

 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusnawaty, dkk, (2013) dalam 

efektivitas media perbanyakan agen hayati Trichoderma sp. menunjukkan bahwa 

dihasilkan rerata junlah konidia Trichoderma sebanyak 45,25x103 spora per gram 

media dalam media jagung. 

Hasil penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Ramadhani (2016) 

didapatkan jumlah populasi Trichoderma harzianum  sebanyak 4,74x109 per gram 

media jagung dengan suspensi Trichoderma pada media padat sebanyak 2 ml. 

2.4.4.  Sekam Padi Bakar 

 
Sebagai asupan bahan organik penunjang kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman dan juga agensi hayati maka diperlukan bahan organik 

yang memiliki kandungan unsur hara yang cukup.   Komposisi utama sekam padi 

terdiri dari selulosa 33 - 34  % berat dan lignin 19 - 47  %  berat, jika dibakar akan 

menghasilkan abu sekam 13 - 29 % berat, sekam padi yang mengandung silika 

cukup tinggi yaitu 87 - 97 % berat  abu sekam padi (Harsono, 2002). 

Tabel 3. Kandungan Sekam Padi (Harsono, 2002) 

                   Komposisi Kimia                                  Kandungan berat (%)   


