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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan/jamur patogen 

merupakan masalah besar bagi petani Indonesia. Cendawan/jamur patogen tersebut 

dapat menyerang seluruh bagian tubuh tanaman. Bagian tanaman yang diserang 

adalah bagian pangkal batang atau akar yang mengakibatkan kematian pada 

tanaman dalam waktu singkat (Manohara, 2007).  Akibatnya, para petani harus 

mengeluarkan banyak biaya untuk menanggulangi serangan cendawan/jamur 

patogen yang menyebabkan penurunan produksi panen. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petani tanaman kentang bernama Bapak Edi Wiyono di Desa 

Ngadas, beliau mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 1.800.000 untuk membeli 

fungisida sintetik, pada luas lahan ± 
1

8
  hektar hingga musim panen, penggunaan 

fungsida sintetik digunakan setiap 2 hari sekali. Luas lahan yang beliau miliki 

adalah 1 hektar maka biaya untuk membeli fungisida sintetik ± Rp. 14.400.000.00 

hingga masa panen. Keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Edi adalah ± Rp. 

32.320.000.00 perhektar lahan dengan rincian total biaya produksi ± Rp. 

79.680.000.00 dan total penghasilan ± Rp. 112.000.000.00. 

Kerugian yang disebabkan oleh serangan patogen berkisar 20 – 40% dari 

produktivitas pertanian secara global. Kerugian akibat patogen berupa 

cendawan/jamur patogen ini bersifat langsung dan tidak langsung, baik jangka 

panjang maupun jangka pendek (Savary, Ficke, & Hollier, 2012). Perkiraan 

kerugian akibat penyakit yang disebabkan oleh cendawan/jamur patogen adalah 
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sekitar USD3,25 miliyar pertahun di seluruh dunia (Riyanti, Listanto, & 

Ambarwati, 2014). Hal tersebut membuat para petani merasakan kerugian karena 

pemasukan (hasil panen) lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk 

menanggulangi cendawan/jamur patogen tersebut. 

Salah satu penyakit yang disebabkan oleh cendawan/jamur adalah penyakit 

hawar daun (Sastradiningrat, 2011). Sampai saat ini, penyakit hawar daun atau yang 

lebih dikenal dengan busuk daun, menjadi masalah bagi bidang pertanian  di 

Indonesia. Hampir seluruh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai seorang 

petani dirugikan oleh penyakit hawar daun, karena mengurangi produksi panen 50- 

90 % tergantung pada tingkat serangan dan faktor lingkungan seperti suhu, 

kelembapan dan angin (Ramdhani, 2014 dan Purwantisari, Ferniah, & Raharjo, 

2008). Penyebab penyakit busuk daun ini berasal dari  genus Phytopthora (Cikita, 

Khotimah, & Linda, 2016) species Phytopthora infestans (Mont.) de Bary, yang 

biasanya menyerang tanaman kentang dan tomat (Sastradiningrat, 2011). 

Phytopthora infestans (Mont.) de Bary menimbulkan bercak luka dan busuk 

jaringan tanaman yang diinfeksinya serta dapat menurunkan hasil 10-100% sesuai 

dengan tingkat infeksi, musim dan ketinggian tempat tumbuhnya (Brugman, 

Purbajanti, & Fuskhah, 2017).  Gejala yang ditimbulkan berupa bercak pada daun 

kemudian secara cepat menyebar kebagian batang dan akar, serta menyebabkan 

tanaman segera mati.  

 Penyebaran cendawan Phytopthora infestans (Mont.) de Bary pada 

kelembapan tinggi akan menyebar dengan cepat, oleh angin atau aliran air tanah 

(Tjahjadi, 1989). Penyakit busuk daun sangat berpotensi terjadi pada daerah dingin  
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dengan suhu ±18-21˚C dan kelembapan yang tinggi (Ramdhani, 2014). Oleh karena 

itu kasus penyakit busuk daun sering terjadi pada daerah dataran tinggi karena 

kapang patogen yang menyebabkannya mudah tumbuh dan berkembang baik pada 

kondisi dingin (Purwantisari et al., 2008). 

Mekanisme penyerangan cendawan/jamur patogen Phytopthora infestans 

(Mont.) de Bary adalah penyebaran spora kapang melalui air, angin atau serangga. 

Ketika spora menempel pada daun yang basah, spora akan berkecambah dengan 

mengeluarkan zoospora atau langsung membentuk tabung kecambah. Zoospora 

tersebut mampu mensintesis sterol yang merupakan target fungisida (Brugman et 

al., 2017). Kemudian masuk ke bagian tanayman, dan akhirnya menjadi infeksi 

(Purwantisari et al., 2008). Ketika kondisi lingkungan sedang lembab, bagian 

tanaman yang terinfeksi oleh spora Phytopthora infestans (Mont.) de Bary akan 

muncul lapisan kelabu tipis yang terdiri atas konidiofor dan konidium jamur 

(Ramdhani, 2014). 

Beberapa cara telah dilakukan untuk mencegah serangan jamur patogen 

Phytopthora infestans (Mont.) de Bary adalah dengan menggunakan fungisida 

sintetik. Fungisida sintetik memiliki keunggulan yakni cepat membunuh 

cedawan/jamur patogen tanpa mengurangi waktu produksi tanaman. Keunggulan 

yang dimiliki oleh fungisida sintetik, membuat para petani menggunakan fungisida 

tersebut secara berlebihan dan tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan. 

Kebiasaan para petani yang menyemprot fungisida secara berlebihan ini, 

menimbulkan strain-strain baru dari kapang-kapang patogen yang resisten terhadap 

fungisida sntentik (Sumardiyono, 2008). Hal  tersebut ditunjukkan dengan adanya 
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kekebalan kapang itu terhadap fungisida sintetik karena sterol yang merupakan 

target fungsida telah disintesis oleh zoospora dari Phytopthora infestans (Mont.) de 

Bary (Brugman et al., 2017), oleh karena penggunaan fungisida sintetis dapat 

mencapai dua kali dosis anjuran. Selain itu fungisida sintetik dapat pula 

menimbulkan efek ketergantungan pada tanaman, dan bagi manusia yang 

mengkonsumsi tanaman yang mengandung residu fungisisda sintetik yang 

berlebihan (Purwantisari & Hastuti, 2009).  

Dampak penggunaan fungsida sintetik secara berlebihan tersebut harus 

dihindari, dengan cara melakukan penggantian fungisida sintetik dengan 

memanfaatkan agen hayati atau biasa disebut biofungisida. Biofungisida memiliki 

bahan aktif dan cara kerjanya yang tidak memberikan pengaruh negatif terhadap 

lingkungan, manusia dan makhluk hidup disekitarnya. Pemanfaatan agen hayati 

adalah untuk mengurangi jumlah inokulum patogen, menghambat kemampuan 

patogen dan mengurangi keganansan patogen untuk menginfeksi inangnya. Syarat 

suatu organisme dapat disebut sebagai agen hayati adalah memiliki kemampuan 

antagonis dengan menghambat pertumbuhan organisme lain yang bersifat patogen 

(Cikita et al., 2016). 

Agen hayati yang dapat digunakan sebagai biofungisida adalah jamur antagonis 

Trichoderma viride Pers. Trichoderma viride Pers. adalah jamur saprofit tanah yang 

merupakan jamur parasit bagi jamur yang menyebabkan penyakit tanaman. 

Meskipun jamur tersebut bersifat parasit pada jamur patogen, namun Trichoderma 

viride Pers.  tidak berbahaya bagi tanaman tingkat tinggi (Purwantisari & Hastuti, 

2009). Mekanisme antagonis yang dilakukan oleh Trichoderma viride Pers. adalah 
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berupa persaingan hidup secara tidak langsung dengan berkompetisi nutrisi dan 

tempat, mikoparasitisme dengan memproduksi enzim untuk memecahkan dinding 

sel patogen serta senyawa antimikroba dan memodifikasi lingkungan tumbuh untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman (Brugman et al., 2017). Aplikasi agen hayati 

Trichoderma telah diteliti pada pengendalian penyakit akar putih dan penyebaran 

penyakit pada tanaman coklat (Amaria, Khaerati, & Harni, 2019). 

Berdasarkan potensi yang dimiliki Trichoderma viride Pers., maka pemanfaatan 

jamur tersebut sebagai agen hayati untuk pengendalian jamur patogen Phytopthora 

infestans (Mont.) de Bary dibutuhkan upaya pengembangan. Upaya tersebut yakni 

pembuatan formulasi yang ditunjukkan untuk menciptakan produk agen hayati 

yang efektif untuk mengendalikan penyakit tanaman. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan in-vivo, yakni menguji berbagai kepadatan konidia jamur antagonis  

Trichoderma viride Pers. terhadap luas pertumbuhan dari jamur patogen 

Phytopthora infestans (Mont.) de Bary. Pemanfaatan jamur antagonis Trichoderma 

viride Pers. berupa jamur biakkan murni dengan berbagai kepadatan koloni konidia 

yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan koloni jamur patogen Phytopthora 

infestans (Mont.) de Bary. Dengan mengetahui kepadatan koloni konidia jamur 

antagonis yang efektif untuk mengendalikan koloni jamur patogen diharapkan 

dapat menjadi suatu formula untuk mengganti fungisida sintetik tanpa memiliki 

efek samping.  

 Penelitian tentang uji antagonis jamur Trichoderma viride Pers. terhadap jamur 

patogen  telah dilakukan sejak lama. Beberapa penelitian terdahulu yang dalam uji  

antagonisme Trichoderma sp yang efektif menghambat pertumbuhan koloni 
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Ganoderma sp. dengan daya hambat tertinggi 74% secara in-vitro, mekanisme 

antagonisme melalui adanya zona penghambatan (Dendang, 2015). Kemudian 

penelitian selanjutnya tentang pengendalian P. Infestans dan penerapan solarisasi 

tanah oleh Trichoderma harzianum yang dilakukan secara in-vivo, dimana tanah 

disolarisasi selama 4 minggu yang secara nyata dapat meningkatkan produksi 

kentang 14,28% dan pemberian Trichoderma harzianum 30g (3 x 108cfu/L) 

menekan intensitas serangan sebesar 87,61%  (Brugman et al., 2017). Penelitian 

efektivitas Tricoderma indigenus terhadap Colletotrichum sp. secara in-vitro pada 

perlakuan T9 dapat menghambat 77,69%  Colletotrichum sp. mekanisme daya 

hambat berupa kompetisi ruang, mikoparasit yang diduga menghasilkan antibiosis 

(Gusnawaty, Taufik, & Herman, 2014).  Penelitian uji Antagonisme Trichoderma 

spp terhadap Pyhtopthora palmivora secara in-vitro dimana laju pertumbuhan 

Pyhtopthora palmivora sangat lambat akibat pertumbuhan Trichoderma sp. yang 

sangat cepat (Cikita et al., 2016). Selanjutnya penelitian tentang uji antagonis 

P.infestans oleh Trichoderma sp isolat lokal dengan metode pengenceran.  

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar masih jarang 

digunakan oleh guru, padahal sumber belajar lebih teruji dan terjamin secara teori, 

prinsip, hukum, dan berbagai prakteknya. Penggunaan sumber belajar dapat dilihat 

dari kebutuhan sekolah, kelas, siswa dan guru, sayangnya penggunaan sumber 

belajar baru masih masih terbatas, menurut Abdullah (2012) penggunaan sumber 

belajar masih sebatas buku pembelajaran. Sehingga hasil penelitian dapat dijadikan 

alternatif sumber belajar yang baru. 
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Sumber belajar perlu diperbaharui karena memiliki fungsi dalam proses 

pembelajaran. Permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran jika masih 

menggunakan sumber belajar hanya buku saja yakni 1) waktu pembelajaran tidak 

efektif, 2) siswa tidak dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, 3) tidak 

meningkatkan kemampuan siswa dalam bersikap ilmiah dan penggunaan media 

komunikasi dan, 4) sajian pembelajaran tidak meluas, hanya sebatas buku 

pembelajaran sehingga perlu adanya sumber belajar yang terbaharui dan tepat. 

Penggunaan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

siswa, sehingga hasil belajar menjadi lebih baik (Abdullah, 2012; Lilawati, 2017). 

Keterbaharuan sumber belajar berupa kajian teoritis berdasarkan hasil 

penelitian diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang konstektual, dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir, serta keterampilan dalam mengasah sikap 

ilmiah perserta didik. Menurut Yastuti, Meilinda, & Nazip (2017) menjelaskan 

bahwa sumber belajar yang terbaharui dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

dan sikap ilmiah peserta didik. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti ingin 

mengkaji tentang “ Pengaruh Berbagai Kepadatan Koloni Konidia Jamur Antagonis 

Trichoderma viride. Pers Terhadap Luas Pertumbuhan Jamur Pyhtopthora 

infestans (Mont.) de Bary Secara In Vitro (Sebagai Sumber Belajar Biologi)”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Adakah pengaruh berbagai kepadatan konidia jamur antagonis Trichoderma 

viride Pers. terhadap luas pertumbuhan jamur Pyhtopthora infestans (Mont.) de 

Bary secara in vivo? 

2. Bagaimanakah kajian teori dari hasil penelitian pengaruh berbagai kepadatan 

konidia jamur antagonis Trichoderma viride Pers. terhadap luas pertumbuhan 

jamur Pyhtopthora infestans (Mont.) de Bary secara in vivo sebagai sumber 

belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai kepadatan konidia jamur antagonis 

Trichoderma viride Pers. terhadap  luas pertumbuhan jamur Pyhtopthora 

infestans (Mont.) de Bary secara in vivo. 

2. Untuk merancang kajian teori melalui hasil penelitian pengaruh berbagai 

kepadatan konidia jamur antagonis Trichoderma viride Pers. terhadap luas 

pertumbuhan jamur Pyhtopthora infestans (Mont.) de Bary secara in vivo 

sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat berupa manfaat 

secara teoritis dan praktis. Manfaat-manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Bagi peneliti  
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Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar penelitian lebih lanjut 

mengenai antagonisme Trichoderma viride Pers  dan Pyhtopthora infestans (Mont.) 

de Bary. 

2. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang 

bagaimana memanfaatkan agen hayati yang berada disekitar lingkungan hidup 

untuk memberantas hama dan penyakit tanaman yang aman bagi lingkungan dan 

kesehatan. 

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

dijadikan sebagai sumber belajar berupa kajian teori pada materi Jamur, Ciri, 

Karakteristik dan Peranannya dalam Kehidupan.  

1.4.2 Secara Praktis  

1. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian teori sebagai materi pengayaan dan 

pendalaman materi serta diktat untuk praktikum tentang materi Jamur, Ciri, 

Karakteristik dan Peranannya dalam Kehidupan. 

2. Bagi Siwa  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian teori sebagai penambahan dan 

pemahaman tentang materi Jamur, Ciri, Karakteristik dan Peranannya dalam 

Kehidupan. 

3. Bagi para petani  
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Hasil penelitian ini dapat  direplikasi/diadopsi untuk mengendalikan penyakit 

tanaman tanpa menggunakan fungisida sintetik yang dapat membahayakan 

organisme disekir tumbuhan maupun lingkungan hidup. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan/bahan kajian untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya berupa penerapan kepadatan koloni 

konidia agen hayati Trichoderma viride Pers. dalam menghambat pertumbuhan 

jamur patogen Phytopthora infestans (mont) de Bary secara  in vivo. 

1.5 Batasan Penelitian  

Batasan penelitian dalalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Jamur antagonis yang digunakan adalah biakkan murni jamur Trichoderma viride 

Pers. yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2. Jamur patogen yang digunakan adalah isolat jamur Phytopthora infestans 

(Mont.) de Bary yang di peroleh dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas 

Airlangga Surabaya. 

3. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pertumbuhan  dari 

jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary setelah aplikasi 7 × 24 jam. 

1.6 Batasan Istilah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan penelitian, batasan 

istilah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kepadatan konidia adalah hasil bagi antara jumlah konidia dengan luas daerah. 

2. Konidia adalah spora yang terbentuk dari ujung hifa yang berbelah-belah 

(Waluyo, 2012). 
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3. In vivo adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan untuk mengetahui efek 

pada objek hidup dan untuk uji klinis (Timotius, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


